สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๒.๘

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘ / ผนวก ๑
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สรุปยอ (ราง) แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) ในการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) โดยมี
บริการหลัก ๓ ดาน คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ
และสมุนไพรไทย ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปนอยางดียิ่ง ผูรับบริการชาวตางชาติตางใหความนิยม
เดินทางเขามารับบริการสุขภาพในประเทศไทยเปนจำนวนมาก สรางรายไดแกธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินงานดาน Medical Hub มาอยางตอเนือ่ ง ดวยการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ ๒
โดยยังคงกำหนดผลผลิตหลักเดิม ๓ ผลผลิต และเพิ่มผลผลิตดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เพื่อสรางรายไดสูประเทศไทย โดยมุงเนนเฝาระวังไมใหเกิดผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ
ทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการเพิ่มมูลคาผลผลิตบริการดวยฐานความรู (Value
creation from knowledge application) สรางเอกลักษณของการบริการใหโดดเดน บนแนวคิดของการ
สรางสรรคคณ
ุ คาของบริการทางการแพทย โดยใช Knowledge Based ผสม Local content สราง Value Creation
ลงทุนในบริการ เพื่อใหได Product Differentiation ตลอดจนกาวไปในสาขาที่ประเทศไทยมีความชำนาญ
(Niche) อยางแทจริง
๒. วิสัยทัศน
ประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาติ (Thailand as World Class Health Care
Provider) ภายใน ๕ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) โดยยังคงกำหนดใหมีบริการที่เปนแหลงรายไดหลัก
เขาสูประเทศ จำนวน ๔ ผลผลิตหลัก คือ ๑) บริการรักษาพยาบาล ๒) บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ๓) บริการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๔) ผลิตภัณฑสขุ ภาพและสมุนไพรไทย โดยแตละผลผลิตไดกำหนดวิสัยทัศน
ยอยไวดังนี้
๒.๑ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการรักษาพยาบาล : ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับ
โลก (Thailand is the Excellent Medical Hub of the world)
๒.๒ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการสงเสริมสุขภาพ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพื่อสง
เสริมสุขภาพระดับโลก (Thailand is the World Class Destination)
๒.๓ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : ประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ธุรกิจบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับโลก (Thailand is the World Class Thai
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๓๑๑

traditional and alternative medicine Destination)
๒.๔ วิสัยทัศนของการพัฒนาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ผลิตและสงออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล (Thailand is the world class of
Herbs)
๓. จุดมุงหมาย
มุงพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยใชทรัพยากรบุค คลและทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา เพิ่มรายไดใหแกประเทศไทยไดอยางแทจริง
๔. พันธกิจ
๔.๑ สงเสริมใหมีองคกรกลางในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ อยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันของธุรกิจบริการสุขภาพ
๔.๓ สรางรายไดใหแกประเทศไทยดานธุรกิจสุขภาพ
๔.๔ สงเสริม พัฒนาสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกภาคสวน
ของงานบริการ ใหสามารถจัดใหมีบริการที่ไดมาตรฐานระดับสากล
๔.๕ สรางนวัตกรรมบริการสุขภาพ และสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ
๔.๖ พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพดวยการสร า งกระบวนการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยใหแกผูบริโภค
๔.๗ เผยแพรเอกลักษณและภูมิปญญาไทยใหชาวตางชาติไดรูจักมากยิ่งขึ้น
๕. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพดวยการมุงพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน
๖. รูปแบบศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาติ
๖.๑ บริการรักษาพยาบาล ประกอบดวย
- ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลทันตกรรม
- ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง (Excellent center)
- ศูนยกลางบริการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
- ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลผูสูงอายุแบบ Long term care
๖.๒ บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย
- ศูนยกลางบริการสปาเพื่อสุขภาพ
- ศูนยกลางบริการนวดเพื่อสุขภาพ
- ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพแบบพำนักระยะยาว (Long stay for health)
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๖.๓ บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
- ศูนยกลางบริการแพทยแผนไทย
- ศูนยกลางบริการการแพทยทางเลือก
- ศูนยกลางบริการเพื่อสุขภาพของการใชชีวิตและสุขภาพอยางสมดุล
๖.๔ สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ
- ศูนยกลางการปลูกสมุนไพรไทยที่ผานมาตรฐาน GAP
- ศูนยกลางของโรงงานการผลิตสมุนไพรไทยที่ผานมาตรฐาน GMP
- ศูนยกลางการจัดจำหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
- ศูนยกลาง Clinical trial รองรับสมุนไพรไทย
๗. เปาหมายรายได
ตารางที่ ๑ (ราง) ประมาณการเปาหมายรายไดของแตละผลผลิต (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)
มูลคา : ลานบาท
ประเภทธุรกิจ
รักษาพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
รวม

ป ๒๕๕๓
๔๖,๑๘๒
๑๒,๘๑๓
๕๐๐

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๕๐,๘๐๐ ๕๕,๘๘๐
๑๔,๐๙๔ ๑๕,๕๐๔
๕๒๘
๕๕๘

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๖๑,๔๖๘ ๖๗,๖๑๕
๑๗,๐๕๔ ๑๘,๗๖๐
๕๙๗
๖๓๙

รวม ๕ ป
๒๘๑,๙๔๕
๗๘,๒๒๕
๒,๘๒๒

๗,๗๐๐

๘,๔๗๐

๑๐,๒๔๘ ๔๒,๗๓๖

๗๘,๔๗๑

๖๕,๙๙๕

๗๒,๕๙๕ ๗๙,๘๕๔ ๘๗,๘๓๙ ๙๖,๖๒๓

๔๐๒,๙๐๖

๙,๓๑๗

หมายเหตุ : ในเบื้องตนคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๕ – ๗ ตอป
๘. ยุทธศาสตรและกิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตรหลักจะประกอบดวย
๘.๑ ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ
วัตถุประสงค เพือ่ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทยใหมีขดี ความสามารถ
ในการกาวเขาสูการแขงขันกับนานาประเทศ ตามกลไกของการคาเสรี จนสามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยได
เปาหมาย
๑. มีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร
๒. มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่อใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจสุขภาพ
๓. มีสารัตถะดานบริการสุขภาพ ทั้งการจัดทำ Offer และ Request ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
๔. มีการเชื่อมโยงของฐานขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
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๓๑๓

ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
๑. การจัดตั้งสำนักงานบริหารแผนยุทธศาสตรฯ เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนองคกรกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/
โครงการ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ดำเนินงานในลักษณะเปนหนวยงานบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เพือ่ กำหนดทิศทางของประเทศไทย โดยบูรณาการทำงานรวมกับทุกภาคสวนและภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของ พรอมกับจัดทำขอเสนอในเชิงนโยบายใหกับรัฐบาล ตลอดจนทำหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยดาน
บริการสุขภาพ
๒. การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ/สถาบันการศึกษา ใหมีขดี ความสามารถในการจัดบริการ
สุขภาพ และการจัดการศึกษาประเภทตาง ๆ ในรูปแบบของ Cluster ตามความพรอมของแตละพื้นที่ เพื่อให
สามารถสรางเปนรายไดแกประเทศไทยได
๓. การกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุ ข ภาพที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ เชน การพั ฒนาระบบ
privatization ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ หรือการพัฒนาระบบ Public Private Partnership พรอ มกับ
จั ด ทำเป นข อเสนอแนะหรือขอกำหนดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. การกำหนดมาตรการเฝาระวังผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร และ
กำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม
๕. การศึกษาและติ ด ตามนโยบายด า นสุ ข ภาพของประเทศต า ง ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่งกลุมประเทศ
ที่ประกาศนโยบาย Medical Hub เชนเดียวกับประเทศไทย
๖. การจัดทำ Country profile ของประเทศตาง ๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดำเนินงาน
๗. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงานดาน Medical
Hub ดวยการกำหนดกำลังการผลิต การกระจายที่เหมาะสม
๘. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในศาสตรสขุ ภาพประเภทตาง ๆ ตั้งแตสถาบันการศึกษา
หลักสูตร ผูเรียน แบบครบวงจร
๙. การจัดทำคลังขอมูลงานวิจยั ในศาสตรตา ง ๆ ทีส่ ามารถตอยอดในเชิงพาณิชยและมีประโยชนตอภาคธุรกิจ
ดวยวิธีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา
๑๐. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดานบริการสุขภาพนอกหองเรียนในรูปแบบตาง ๆ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพั ฒนาธุ ร กิจสุขภาพและสงเสริมชองทางการตลาด อันจะ
เปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
๑๒. การกำหนดสารัตถะของประเทศไทยด า นบริ ก ารสุ ข ภาพมี ค วามถู กต อ งและเกิ ด ประโยชนสูงสุด
ภายใตการเจรจาการคาเสรีภาคบริการใน Mode ๑ / Mode ๒ / Mode ๓ / Mode ๔ ตามกรอบความตกลงตาง ๆ
ดานบริการสุขภาพ ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งความรวมมือในระดับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ โดยดำเนินงานอยางใกลชิดรวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งเปนการปกปองธุรกิจสุขภาพของประเทศไทยดวย
๑๓. การผลักดันใหมีผูแทนหลักของประเทศไทยขึ้นเปนเจาภาพในกรอบความตกลงระดับนานาชาติ
๑๔. การเตรียมความพรอมของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ/ผู ป ระกอบการ และอื่น ๆ ใหมีความพรอมในการ
กาวเขาสูการเจรจาการคาเสรีดานบริการสุขภาพ
๑๕. การกำหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาการคาเสรีภาคบริการ
๓๑๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๖. การจัดตั้งศู น ย บริการสุ ขภาพแบบครบวงจร (One Stop Service Center) ของประเทศไทย
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบดวย การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูที่มีความตองการใชบริการ
ทางการแพทย บริการสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย โดยการตอบรับดวย
ผูปฏิบัติการที่สามารถสื่อสารไดทุกภาษาของกลุมเปาหมาย (Multi language) แบบ On line และ Off line
เพียงจุดเดียว (Single window) ด วยการ Matching ความต อ งการ (Requirement) ของผูรับบริการ
(Customer) ใหเขากับสถานประกอบการ (Provider) ที่มีศักยภาพตรงกัน โดยใหบริการหลากหลายรูปแบบ เชน
การเลือกประเภทบริการ การนัดหมายเวลา การติดตามผล การจัดสงบริการ/ผลิตภัณฑ ถึงผูรับบริการโดยตรง
๒๔ ชั่วโมง ไมมีวันหยุด (Around the clock) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกดานบริการสุขภาพอื่น ๆ ดวย เชน
การใหคำแนะนำและเสนอทางเลือกของการรับบริการ รวมทั้งการรับเรื่องรองเรียนดานบริการสุขภาพ
๑๗. การจัดตั้งศูนยสารสนเทศสุขภาพระดับชาติ (Cockpit center) ประกอบดวย ขอมูลที่เปน One
single completed data based เพื่อกอใหเกิดคลังขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริการสุขภาพ คลังความรูดานการ
แพทยและบริการสุขภาพ ที่มีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล Monitor พยากรณขอมูล เพื่อ
นำผลลัพธทไี่ ดไปสูก ารตัดสินในทางนโยบาย ตลอดจนสามารถนำเสนอการเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmarking)
ดานธุรกิจบริการสุขภาพในขอบเขตที่ประเทศไทยสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๘. การกำหนดมาตรฐานการเชื่ อ มโยงข อ มูลสุขภาพแบบ HL 7 และสงเสริมพัฒนาใหสถานบริการ
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูล และจัดทำขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดย
สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนฐานขอมูลระหวางกันไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๙. การประชุมวิชาการธุรกิจสุขภาพนานาชาติ
๘.๒ ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพใหมีความพรอมในการกาวเขาสูการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการไดรับรางวัลเกียรติยศจากนานาชาติ
เปาหมาย
มีการสงเสริมและรับรองคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจสุขภาพ ทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
บริการรักษาพยาบาล
๑. การสงเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความพรอมในการกาวเขาสูก ารรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดบริการระดับสากล
๒. การสงเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีการจัดบริการสุขภาพประเภทตาง ๆ
ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ หรือจัดใหมรี ปู แบบพิเศษ ไดถกู ตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามการเปลีย่ นแปลงของโลก
๓. การพัฒนาตนแบบสถานบริการสุขภาพทีม่ คี วามสามารถในการจัดใหมกี ารบริการสุขภาพแกชาวตางชาติได
๔. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหสามารถจัดบริการรักษาพยาบาลแบบ Long term care เพื่อรองรับ
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก หรือการพัฒนาบริการแบบ Geriatric care
๕. การพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากรัฐบาลในประเทศกลุม สแกนดิเนเวียหรือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในกลุม โรคหรือหัตถการทีป่ ระเทศไทยมีความเชีย่ วชาญ และสอดรับกับความตองการของผูร บั บริการ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓๑๕

รวมทั้งการขยายระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพของประเทศตาง ๆ
๖. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพในแถบพืน้ ทีช่ ายทะเลใหสามารถจัดบริการสุขภาพแบบ Climatotherapy
๗. การพัฒนารูปแบบ Public Private Partnership ระหวางสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเปนการเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพ
บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
๑. การสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อใหเขาสูระบบการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากลและระดับนานาชาติ
๒. การสงเสริมและพั ฒ นาสถานประกอบการประเภทพำนักระยะยาวเพื่ อ สุ ข ภาพ (Long stay for
health) ที่เปดดำเนินการในประเทศไทย ใหมีการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน หรือนำเสนอโปรแกรม
สุขภาพที่สอดรับกับความตองการของผูร ับบริการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบบริการสุขภาพที่สอดรับกับ
ความตองการของผูรับบริการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบบริการสุขภาพปกติของประเทศไทยได
๓. การพัฒนาศักยภาพ (Capacity building) ของชุมชนไทยในตางประเทศ (Thai Town) โดยใชวัดเปน
ศูนยกลางการดำเนินงานแบบบูรณาการในลักษณะบาน วัด ชุมชน
๔. การดำเนินงานดานบริการเพือ่ สงเสริมสุขภาพรวมกับองคกรทีเ่ ปนตัวแทนหลักของธุรกิจ ทัง้ ในประเทศไทย
และตางประเทศ
๕. การจัดตั้งศูนยสาธิตการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเปนแหลงเรียนรู
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๑. การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย หรือโรงพยาบาลการแพทยทางเลือก ในภาครัฐและเอกชนระดับ
Excellent center ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
๒. การสงเสริมใหโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนสามารถเปดใหบริการคลินิกแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ใหครอบคลุมทุกแหง
๓. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแพทยแผนไทยและโรงพยาบาลการแพทยทางเลือก
(Hospital accreditation)
๔. การนำรองเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพจากตางประเทศ
ในกรณีที่ผูรับบริการเปนชาวตางชาติแลวเขารับบริการจากโรงพยาบาลแพทยแผนไทยหรือโรงพยาบาลการแพทย
ทางเลือก
๕. การพัฒนา Clinical practice guideline ของบริการแพทยแผนไทยหรือบริการการแพทยทางเลือก
๖. การพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อสุขภาพดวยการใชชีวิตอยูในธรรมชาติอยางสมดุล
๗. การพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิบัตรและภูมิปญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือการสืบทอดองคความรู
กันมาแตโบราณ
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ
๑. การจัดทำมาตรฐาน GAP ของสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติ สำหรับประเทศไทย โดยประยุกต
จากหลักเกณฑของตางประเทศเพื่อใหไดสาระสำคัญที่สูงสุด
๒. การนำมาตรฐานไปประยุกตใชในแหลงปลูกสมุนไพรไทยเพื่ อ สนั บ สนุนและให ความรูแกเ กษตรกร
พรอมทั้งไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน การเตรียมพืน้ ดิน การคัดเลือกสายพันธุ การอบรม
วิธกี ารปลูก การเก็บ การตาก โดยดำเนินการในจังหวัดทีม่ คี วามพรอมกอน
๓๑๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓. การพัฒนาหนวยงานใหเปน Certified body กลางของประเทศไทย เชน ทำหนาทีเ่ หมือนกับหนวยงาน
IFOM ของยุโรป
๔. การจัดตั้งศูนยกลางการรับซื้อและขายสมุนไพรจากแหลงปลูกที่ผานเกณฑมาตรฐาน GAP เชน การ
สรางตลาดกลางสมุนไพร เพื่อใหผูซื้อและผูขายไดทำธุรกรรมรวมกัน โดยจัดตั้งตลาดกลางใหครอบคลุม ๔ ภาค
๕. การพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรใหผานมาตรฐาน GMP PIC/S
๖. การประสานงานและสนับสนุนแหลงเงินเพื่อใชในการปรับปรุงโรงงานเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
เชน จัดหาเงินกูจากสถาบันการเงินตาง ๆ ในลักษณะดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย
๗. การสรางโรงงานกลางเพื่อรับจางผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑสุขภาพจากผูประกอบ
การที่ไมสามารถปรับปรุงโรงงานของตนเองใหผานเกณฑ GMP ไดใน ๔ ภาค หรือมีการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ
และเอกชน ซึง่ โรงงานกลางนีจ้ ะตองดำเนินงานในลักษณะการพัฒนางานวิจัยดานกระบวนการเพื่อทำใหผลิตภัณฑมี
คุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
๘. การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรใหมีประสิทธิภาพหรือมาตรฐานสูงขึ้น เชน การสกัดยา เพื่อความสะดวก
ตอผูบริโภคและสามารถเทียบเคียงไดกับยาสมุนไพรจากตางประเทศ
๙. การพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในการทดสอบดวยสมุนไพร โดยผานวิธกี าร
Clinical trial เพื่อใหมีการอางอิงสรรพคุณยาได โดยเฉพาะในกลุมบัญชียาหลักแหงชาติ
๑๐. กำหนดใหมีจำนวนยาสมุนไพรเพิ่มเติม โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำรับ
ยาแหงชาติ (ถามี)
๘.๓ ยุทธศาสตรการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อทำการประชาสัมพันธธุรกิจบริการสุขภาพแกกลุมเปาหมายหลัก ดวยเครื่องมือหรือวิธีการสมัยใหม
๒. เพื่อสรางความมั่นใจใหแกชาวตางประเทศที่จะเขามาใชบริการ
เปาหมาย
แบงเปนกลุมตลาดหลักและตลาดรอง โดยอิงประเทศเปาหมายตามกระทรวงพาณิชย และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
๑. การจัดงานมหกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย (Health tourism) เพื่อนำ
เสนอสินคาและบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. การเขารวมงานประชาสัมพันธในระดับโลก (Tradeshow)
๓. การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ (Incoming mission)
๔. การจัดคณะผูแทนระดับสูงภาครัฐ (Outgoing mission) เดินทางไปเจรจาการคากับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในตางประเทศ โดยแบงเปนกลุมตลาดหลักและตลาดใหม
๕. การสงเสริมธุรกิจสุขภาพเปนกรณีพิเศษในตลาดใหม ดวยการจัดทำ Thailand Exhibition และ
Business Matching
๖. การสงเสริมใหผูประกอบการชาวไทยไปดำเนินธุรกิจสุขภาพในตางประเทศ (Internationalization)
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๗. การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาบริการเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจสุขภาพของ
ประเทศไทย
๘. การประชาสัมพันธในประเทศไทย ทั้งในรูป Air war และ Ground war
๙. การสงเสริมภาพลักษณและชองทางการตลาดการบริการทางการแพทยแบบ Electronic Marketing
๙. การประเมินผล
ประกอบดวยตัวชี้วัดเมื่อเสร็จสิ้นแผนยุทธศาสตรฯ ดังนี้
๙.๑ เปาหมายของยุทธศาสตร
ประเทศไทยมีรายไดจากการใหบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลเดิม (สัดสวนใน GDP)
รอยละ ๒๐
๙.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
การพัฒนาธุรกิจสุขภาพใหแกผรู บั บริการทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติมสี ดั สวนรายไดจากผูรับบริการ
ชาวตางชาติเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลเดิมรอยละ ๒๐
๙.๓ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
๑. จำนวนผูรับบริการชาวตางชาติที่มาใชบริการสุขภาพในประเทศไทย
๒. จำนวนสถานบริการสุขภาพ/สถานประกอบการ/โรงงาน ทีม่ มี าตรฐานในระดับสากล และไดรับ
รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ
๑๐. ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จะดำเนินการในทั่วประเทศและทั่วโลก ในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และจะมีโครงการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานในจังหวัดทองเที่ยวหรือกลุมประเทศที่มีศักยภาพ โดยมีวิธีดำเนินงาน
ตามกิจกรรมของยุทธศาสตรดังกลาวเบื้องตน
๑๑. งบประมาณและแหลงที่มา
ประกอบดวยงบประมาณรายปและภาพรวม จำแนกหมวดรายจาย และสังกัด/หนวยงานที่ชัดเจน โดย
เปนโครงการที่ไมผูกพันงบประมาณ และมีความพรอมสามารถดำเนินการไดทันที รวม ๕ ป งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๓,๑๓๑.๗๙๕ ลานบาท (สามพันหนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) จำแนกไดดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๒๒๑.๙๗ ลานบาท
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๖๒๙.๙๒ ลานบาท
พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๗๔๓.๙๒ ลานบาท
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๗๕๓.๐๐ ลานบาท
พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๗๘๓.๐๐ ลานบาท
๑๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุขในเบื้องตน
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๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๓.๑ ผลทางดานเศรษฐกิจ
๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ สงเสริมการเปนศูนยกลางดาน
ธุรกิจสุขภาพในระดับภูมิภาค และเปนจุดหมายปลายทางของการใชจายดานบริการสุขภาพของประชากรทั่วโลก
สรางเสริมรายไดเขาสูประเทศดวยศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยูจริงอยางมั่นคง ยั่งยืนและพัฒนาตอเนื่องไดอยาง
กาวหนา
๒. พัฒนาความเจริญกาวหน า ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับมหภาคจากการสงออก
สินคาและบริการ รวมทั้งการสรางรายไดจากการเขามาใชบริการของชาวตางชาติ และเศรษฐกิจระดับจุลภาคจาก
ธุรกิจที่กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดควบคูกันไป
๓. สงเสริมการกระจายการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ทั้งจากสินคาทางการเกษตร
ที่ถูกนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ และจากภาคบริการที่ประเทศไทยมีความสามารถเหนือคูแขงขัน ไดรับการ
ยอมรับและเปนที่ตองการของผูรับบริการจากทั่วโลก
๔. สรางภาพลักษณและชื่อเสียงดานบริการสุขภาพวิถีไทยและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมของ
การใหบริการแบบไทยที่สามารถพัฒนาเปนสินคาเพื่อการจำหนายและบริการ รวมทั้งปรากฏเปนตราสัญลักษณ
เพื่อการประชาสัมพันธได
๑๓.๒ ผลทางดานสังคม
๑. สงเสริมความมัน่ คงทางสังคมจากการมีสขุ ภาวะทีด่ ขี องประชาชนของประเทศเปนพื้นฐานที่สำคัญ
๒. สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการมีงานทำ มีสุขภาวะที่ดี และมีความสามารถใน
การผลิตสินคาและบริการเพื่อการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
๓. สรางเสริมภาพลักษณและวิถชี วี ติ รวมสมัยทีป่ ระชาชนสามารถปรับตัวและประยุกตใชนวัตกรรม
ดานบริการสุขภาพควบคูไปกับศาสตรและภูมิปญญาที่สงเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. เสริมสรางภาพลักษณสังคมไทยสุขภาพดีและมีความปลอดภัยจากภาวะโรคและความเจ็บปวย
ตาง ๆ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนยกลางสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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