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โมเดลธุรกิจทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism)  
สรางธุรกิจทองเที่ยวและหวงโซคุณคาจากการแพทย 

 

การทองเท่ียวเชิงการแพทย 

 

 

ท่ีมา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th 

ความเปนมาของการทองเท่ียวเชิงการแพทยในประเทศไทยโดยสังเขป 

การทองเท่ียวเชิงการแพทยหมายถึงการท่ีพลเมืองท่ีอาศัยในประเทศหนึ่งเดินทางไปรับ บริการทาง

การแพทยในอีกประเทศหนึ่งโดยมีเง่ือนไขวาคาใชจายทางการแพทยตองถูกกวาและบริการตองเทาเทียมหรือ

ดีกวาท่ีไดรับในประเทศของตัวเอง 

โดยรัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายสงเสริมแผนกลยุทธใหไทยเปนศูนยกลางทางการใหบริการทางการแพทย

ในป 2547 ตั้งแตนั้นมาไดมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก และในป 2549 จํานวนผูใชบริการไดเพ่ิมข้ึนจาก 1.28 

ลานคนในป 2548 เปน 1.4 ลานคน โดยเพ่ิมข้ีนในอัตรารอยละ 14 ในป 2551 คาดวาจํานวนผูใชบริการจะ

เพ่ิมข้ึนเปน 1.45 ลานคน และสรางรายไดใหประเทศเปนจํานวนเงิน 45 พันลานบาท ในปจจุบัน ประเทศไทย

ไดรับการกลาวขวัญในหมูชาวตางชาติท่ีมีความตองการไดรับการรักษาวาเปนศูนยกลางทางการแพทยใน

ภูมิภาคเอเชีย โดยปจจัยสงเสริมท่ีสําคัญไดแกการมีเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัยและแพทยผูเชี่ยวชาญ 

การท่ีเขาประเทศไดอยางไมลําบาก คาใชจายท่ีไมแพงและความมีอัธยาศัยดีจากผูใหบริการ นอกเหนือจากนี้

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวหลักโดยมีการทองเท่ียว ทางทะเล ภูเขา ศิลปะและวัฒนธรรม อาหาร 

ความบันเทิง และแหลงซ้ือของตางๆ ซ่ึงสามารถรองรับเหลานักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการทางการแพทยไดเปน

อยางดี 
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แนวโนมของธุรกิจการใหบริการทางการแพทยในทวีปเอเชียและโอกาสของอุตสาหกรรมทองเท่ียวของ
ประเทศไทย 

ทวีปเอเชียเปนตลาดการทองเท่ียวเชิงการแพทยท่ีมีศักยภาพเนื่องจากสรางรายไดเปนมูลคา 3.4 

พันลานเหรียญสหรัฐฯในป 2550 โดยคิดเปนรอยละ 12.7 ของสวนแบงตลาดโลก ปจจัยสงเสริมการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงการแพทยในทวีปเอเชียมาจากการท่ีจํานวนประชากรสูงอายุใน

ประเทศพัฒนาแลวมีจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็วบวกกับการใหบริการทางการแพทยท่ีมีอยางจํากัดและการท่ี

นายจางกับบริษัทประกันสุขภาพเริ่มหันมาพ่ึงการทองเท่ียวเชิงการแพทยโดยมีจุดประสงคในการลดคาใชจาย

ทางสวัสดิการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาเพ่ิมสูงข้ึน โดยสรุปการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวเชิงการแพทยในทวีปเอเชียถูกประมาณการไวท่ีรอยละ 17.6 ในชวงระหวางป 2550 ถึงป 2555

ในทวีปเอเชียมีประเทศท่ีสามารถใหบริการรองรับความตองการของประชากรสูงอายุใน ประเทศพัฒนาแลวคือ

ประเทศอินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทย 

 

ท่ีมา : http://www.publicpostonline.net/2109 

รัฐบาลอินเดียไดประมาณการรายไดในป 2555 ไวท่ี 1 ถึง 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยท่ีมี

บริษัทเอกชนในประเทศอินเดียรวมลงทุนสนับสนุนทางดานเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีจําเปนตางๆ อินเดียจะไดเปรียบในเรื่องของคาใชจายทางการแพทยท่ีต่ําแตผูใชบริการจากประเทศพัฒนา

แลวยังคงต้ังคําถามในเรื่องของความสะอาด ประเทศสิงคโปรไดตั้งเปาหมายรายไดจากการทองเท่ียวเชิง

การแพทยในป 2555 ไวท่ี 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงจะมาจากการประมาณจํานวนนักทองเท่ียวผูมาใช

บริการท่ี 1 ลานคน ปจจุบันสิงคโปรมีการใหบริการทางการแพทยแบบครบวงจรมีชื่อวา SingHealth ซ่ึงเปน

การรวมมือกันระหวางรัฐบาลและโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของแตอุปสรรคท่ีประเทศสิงคโปรตองเผชิญคือคาใชจาย

ดานการแพทยท่ีสูงเทียบเทาประเทศทางตะวันตก มาเลเซียและฟลิปปนสไดกลายเปนประเทศท่ีมีศักยภาพใน
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อุตสาหกรรมนี้และคาดวาจะเติบโตอยางรวดเร็วในระยะเวลา 5 ป ขางหนา ในสวนของไทยโอกาสทางการ

กาวหนาในสวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงการแพทยนั้นข้ึนอยูกับการพัฒนาของวงการการแพทยและ

ธุรกิจการดูแลสุขภาพในประเทศเปนหลัก ท้ังนี้ความเอาใจใสนักทองเท่ียวผูมาใชบริการเปนเรื่องท่ีสําคัญ

เนื่องจากประสบการณท่ีนักทองเท่ียวเหลานั้นไดรับกลับไปจะเปนตัวตัดสินใจวาจะกลับมาใชบริการทาง

การแพทยท่ีประเทศไทยในครั้งตอไปหรือไม การดูแลตองครอบคลุมไปถึงญาติและคนใกลชิดของนักทองเท่ียว

ผูมาใชบริการเชนกัน เพราะเปนผูมีกําลังซ้ือในระดับสูงท่ีจะใชจายซ้ือบริการในสวนของท่ีพัก อาหาร สปาและ

รานคาตางๆ 

กลุมนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย 

กลุมท่ี 1: นักทองเท่ียวท่ีไมไดมาใชบริการทางการแพทย (Leisure Tourist) นักทองเท่ียวกลุมนี้มีความตั้งใจท่ี

จะมาเท่ียวแสวงหาประสบการณในประเทศ ไทยแตอาจจะเกิดอาการเจ็บปวยทําใหมีความจําเปนตองเขารับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาล 

กลุมท่ี 2: นักทองเท่ียวท่ีซ้ือแพคเกจทัวรจากบริษัททองเท่ียว (Wellness Tourist) ซ่ึงอาจรวมการทองเท่ียว

กับการเขารับบริการทางการแพทยไวดวยกัน เชน ทองเท่ียวแลวเขารับบริการทางทันตกรรมหรือสปา 

กลุมท่ี 3: ชาวตางชาติท่ีมาอาศัยอยูในประเทศไทยดวยเหตุผลทางดานการทูตหรือถูกสงมาจากบริษัทแมใน

ตางประเทศ (Expatraites) ผูใชบริการกลุมนี้อาจจะมีปญหาทางสุขภาพและเขารับการบริการทางการแพทย 

ในประเทศไทย 

กลุมท่ี 4: ชาวตางชาติท่ีมาอาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียดวยเหตุผลทางการทูตหรือถูกสงมาจากบริษัทแมใน

ตางประเทศ (Expatraites in Asia) ผูใชบริการกลุมนี้อาจจะมีปญหาทางสุขภาพในประเทศท่ีตนเองประจําอยู

แต เลือกท่ีจะเขารับบริการทางการแพทยในประเทศไทย 

กลุมท่ี 5: นักทองเท่ียวท่ีตั้งใจมารับบริการทางการแพทย (Medical Travelers) ผูใชบริการกลุมนี้มีการนัด

หมายลวงหนาโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือแพทยในประเทศไทยเพ่ือเขารับบริการ ในกรณีนี้โรงพยาบาลตอง

จัดหาแพคเกจทัวรหลังเขารับการรักษาหรืออยูในชวงฟนฟู ในทางตรงกันขามผูใชบริการสามารถติดตอบริษัท

ทองเท่ียวเพ่ือเตรียมการท้ังหมด 

การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยในภูมิภาคเอเชีย 

โรงพยาบาลบํารุงราษฏรและบริ ษัท BlueCross BlueShield และ BlueChoice HealthPlan  

แหงมลรัฐ South Carolina สหรัฐฯ ไดกลายเปนพันธมิตรรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงการแพทย 

BlueCross จะชวยสงเสริมใหสมาชิกของบริษัทมีความสนใจท่ีจะมาใชบริการการทองเท่ียวเชิงการแพทยใน

ประเทศไทย การเปนพันธมิตรทางธุรกิจดูแลสุขภาพของสองบริษัทนี้เปนครั้งแรกของไทยและสหรัฐฯ สาเหตุท่ี 

BlueCross เลือกโรงพยาบาลบํารุงราษฏรเนื่องมาจากเครื่องมือท่ีทันสมัยมีความเปนมืออาชีพและคุณภาพ
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ของการบริการท่ี BlueCross สามารถแนะนําใหสมาชิกมาใชบริการได บริษัท United Group Programs ซ่ึง

เปนบริษัทประกันธุรกิจขนาดเล็กจากมลรัฐ Florida ไดเสนอกรมธรรมใหมซ่ึงจะสงผูใชบริการใหโรงพยาบาล

บํารุงราษฏรเพ่ือเปน การลดตนทุนคาใชจายใหแกบริษัทนายจางในสหรัฐฯ ถึงรอยละ 50 

          โรงพยาบาลบํารุงราษฏรและโรงพยาบาลสมิติเวชไดจัดใหมีการตอวีซาภายในโรงพยาบาลโดยการจัด

พ้ืนท่ีสํานักงานอํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและผูปวย เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะ

เดินทางมาจัดการเรื่องวีซาหนึ่งครั้งตอสัปดาห การใหบริการตอวีซาในโรงพยาบาลนี้ไดสรางขอไดเปรียบให

โรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยในการดึงดูดผูมาใชบริการจากตางชาติและเปนการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงการแพทยในไทย 

          กระทรวงพาณิชยไดประมาณการเติบโตของการสงออกของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามไวท่ี 20 

ถึง 30 เปอรเซ็นตโดยมีปจจัยสนับสนุนหลักอยูท่ีบริการดานสปา การสงออกของอุตสาหกรรมสุขภาพและ

ความงามสรางรายไดไมต่ํากวา 40 พันลานบาทในป 2549 โดยมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 30 ตัวเลขนี้จะ

ปรับตัวสูงข้ึนเม่ือมีการรวมรายไดท่ีเกิดจากธุรกิจการทอง เท่ียวเชิงการแพทย กระทรวงพาณิชยประมาณการ

วารายไดจากธุรกิจสุขภาพและความงามจะอยูท่ี 1 แสนลานบาทโดยคิดจากเงินตราตางประเทศ ธุรกิจสุขภาพ

และความงามและธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการแพทยสามารถสงเสริมกันและกันไดเปนอยางดีซ่ึงจะทําใหเกิด

รายไดเขาประเทศอยางมหาศาล 

จะเห็นไดวาประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดังนี้ คารักษาพยาบาลถูก บุคลากรทาง

การแพทยมีความเชี่ยวชาญ  มีโรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐานระดับ สากล (JCI) มากกวา 30 

โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทยทันสมัย บุคลากรการแพทย ท่ีมีจิตใจใฝบริการ การบริการท่ีเปนเลิศ อัต

ลักษณความเปนไทยและทรัพยากรการทองเท่ียวอุดมสมบูรณ สวนดานท่ีมีความจําเปนตองพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับใหประเทศเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชีย ไดแกการสงเสริมการตลาดเฉพาะเปาหมายเพ่ิมมาก

ข้ึน จัดทําฐานขอมูลและความเชี่ยวชาญรายสาขาของโรงพยาบาล พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศให

บุคลากรทางการแพทย อนุญาตใหแพทยชาวตางประเทศเขามาทํา งานในประเทศไทยไดนานข้ึน นักทองเท่ียว

เชิงการแพทย ญาติและผูติดตามพํา นักในประเทศได นานข้ึน เรงผลิตแพทยเฉพาะทางรวมถึงผลิตแพทยและ

บุคลากรทางการแพทย สงเสริมใหโรงพยาบาลเอกชนรับรองมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน สงเสริมการวิจัย และการ

ผลิต เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยและสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงเสนทางการเชื่อมโยงระหวาง

หัวเมืองหลักกับเมืองยอยเพ่ือสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว และพักฟนของผูปวย 

ญาติและผูติดตาม 
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แนวทางการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการแพทย 

 

 

ท่ีมา : http://www.smethailandclub.com/news-8121-id.html 

การทองเท่ียวเชิงการแพทยเปนกระแสการทองเท่ียวในรูปแบบใหมท่ีหลายประเทศ ตางใหความสนใจ

เปนอยางมาก โดยการทองเท่ียวเชิงการแพทยสวนใหญจะมุงเนนนักทองเท่ียววัยทํางานและวัยเกษียณ ซ่ึงเปน

กลุมท่ีมีกําลังทรัพยและมีแนวโนมการเจ็บปวยจากการทํางานหรือการเจ็บปวยเรื้อรัง ท้ังนี้การใหบริการจะเนน

การใหบริการเพ่ือผอนคลายความเม่ือยลาจากการทํางานรวมกับการบําบัดสภาวะรางกายและจิตใจไปพรอม

กัน โดยใชหลักการทางการแพทยเปนพ้ืนฐานในการใหบริการ อนึ่งเราสามารถจําแนกรูปแบบการทองเท่ียวเชิง

การแพทยตามกลุมเปาหมายไดเปน 3 กลุมหลักคือ กลุมทองเท่ียวเพ่ือการบําบัด (treatment) กลุมทองเท่ียว

เพ่ือสรางเสริมความสมบูรณของสุขภาพและรางกาย (wellness) และกลุมทองเท่ียวพํานักยาว (long stay) 

กลุมทองเท่ียวเพ่ือการบําบัด เปนผลจากการท่ีนักทองเท่ียวประสบปญหาตางๆ ทางดานการรักษาโรค 

อาทิ คุณภาพในการรักษาพยาบาลคาใชจายในการรักษาพยาบาลและการบริการ ทําใหนักทองเท่ียวตาง

แสวงหาการรักษาจากนอกประเทศ โดยดูจากชื่อเสียง เครื่องมือการรักษา มาตรฐานการใหบริการและความ

ประทับใจ ซ่ึงจากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ประเทศไทยถือวาเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับใน

การใหบริการทางการแพทยเพ่ือการบําบัด เชน บริการทันตกรรม บริการตรวจเช็คสุขภาพ และบริการทําเลซิก 

(lasik eyes care) การใหบริการการทองเท่ียวเพ่ือบําบัดนั้นมิไดจํากัดเพียงการบําบัดรางกายเทานั้น หากแต

ยังรวมถึงบําบัดทางดานจิตใจอีกดวย เนื่องจากไดมีงานวิจัยปจจุบันไดระบุวาระชากรมากกวาครึ่งหนึ่งของ 

ประชากรโลกปวยเปนโรคทางจิตไมมากก็นอย โดยเฉพาะกลุมวัยทํางานซ่ึงตองอยูในสภาวะความเครียดหรือ

การบําบัดผูติดยาเสพติด ดังท่ีพบในประเทศแอนติกา (Anitigua) ซ่ึงมีบริการการทองเท่ียวเชิงการแพทย

เฉพาะผูติดยาเสพติดเปนหลัก โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ 
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กลุมทองเท่ียวเพ่ือสรางเสริมความสมบูรณของสุขภาพและรางกาย มักเปนกลุมนักทองเท่ียววัยรุน

หรือวัยทํางานชวงตนซ่ึงตองการความทาทายตองการพบเห็นสิ่งใหมๆ ประสบการณใหมๆ หรือแมแตการการ

ปรับปรุงบุคลิกภาพ สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการพัฒนาธุรกิจตางๆเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวกลุมนี้ ไดแก ธุรกิจ

ใหบริการทางสงเสริมสุขภาพและธุรกิจเสริมความงาม อนึ่ง การเตรียมการสําหรับรองรับนักทองเท่ียวในกลุมนี้

จะตองคํานึงถึงความพรอมทางการแพทย มาตรฐานทางการแพทย กฎหมายท่ีเก่ียวของ การสงเสริมงานวิจัย

และพัฒนาทางการแพทย ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการใหบริการ 

กลุมทองเท่ียวพํานักยาวประกอบดวยกลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหมรวมถึงผูท่ี

ตองการทองเท่ียวกอนการทํางานจริง และกลุมนักทองเท่ียวท่ีเกษียณแลว ซ่ึงนักทองเท่ียวกลุมนักเรียนหรือ

นักศึกษาจบใหมจะมีการใชจายท่ีจํากัดแตมาอาศัยอยูเปนเวลานาน โดยสวนใหญจะอยูไมต่ํากวา 1 เดือน

ดังนั้น การรองรับนักทองเท่ียวกลุมนี้จะตองมีโปรแกรมทองเท่ียวท่ีชัดเจนในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวท่ีเกษียณแลวมักเปนนักทองเท่ียวท่ีคอนขางมีฐานะ มีความสามารถในการใชจายเงินคอนขางสูง 

ซ่ึงนักทองเท่ียวในกลุมนี้ตองการการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง อันเปนผลจากโรคประจําตัวหรือโรคท่ีเกิด

จากความชรา โดยแนวทางท่ีจะดึงนักทองเท่ียวกลุมนี้จําเปนตองเตรียมความพรอมในหลาย ดาน เชน สถาน

พักอาศัยท่ีเหมาะสม ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงระบบเครือขายทางการแพทยท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะ

เครือขายการรักษาทางไกล (telemedical network) ซ่ึงเปนการใชเครื่องมือตางๆ ผานระบบการสื่อสารเพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบ ติดตาม และแจงเตือนเม่ือพบสิ่งผิดปกติ ทําใหสามารถเพ่ิมความม่ันใจในระบบ

ความชวยเหลือแกนักทองเท่ียวผูสูงอายุกลุมนี้ได 
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การกําหนดกลยุทธโดยใชวิธี TOWS Matrix 
 

 
ท่ีมา : https://pslides.com/templates/tows-matrix-powerpoint/ 

จากการประเมินความนาสนใจของตลาด และความแข็งแกรงของธุรกิจพบวา ความสามารถในการ

แขงขันของของการทองเท่ียวเชิงการแพทยอยูในตําแหนง Selectivity/ Manager for Earnings คือ สามารถ

กําหนดกลยุทธท่ีตองเรงดํา เนินการ และกลยุทธท่ีตอง ดําเนินการในระยะยาว ไดดังนี้ 

1. กลยุทธท่ีตองเรงดําเนินการ 

1.1 สงเสริมการตลาดเฉพาะเปาหมาย เชน ผูสูงอายุ กลุมธุรกิจประกันสุขภาพ ในตางประเทศ กลุม

นักทองเท่ียวตะวันออกกลาง สรางความรวมมือดานการตลาดกับบริษัท นําเท่ียว ธุรกิจท่ีพักและโรงแรมในการ

จัดทําโปรแกรมทองเท่ียวเชิงการแพทย 

1.2 หนวยงานภาครัฐบาลท่ีรับผิดชอบการทองเท่ียวเชิงการแพทยของประเทศไทย จัดทําฐานขอมูล

และความเชี่ยวชาญรายสาขาของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยนําเสนอเปนขอมูลกลางซ่ึงทําใหนักทองเท่ียว

สามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือประกอบการ พิจารณาเลือกใชบริการทางการแพทย รวมถึงการจัดตั้งศูนยอํานวย

ความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวเชิงการแพทย 

1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ 

1.4 ปรับปรุง แกไขขอกฎหมายท่ีอํานวยความสะดวกใหกับแพทยชาวตางประเทศเขามาทํางานใน

ประเทศไทยไดนานข้ึน และไมตองสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีเปนภาษาไทย หากมีการสอบใหอนุโลมสอบดวย

ภาษาตามสัญชาติของแพทยท่ีจะเขามาทํางาน 
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1.5 ปรับปรุงแกไขขอกฎหมายท่ีอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวเชิงการ แพทย และญาติ หรือ 

ผูติดตามในขณะเดินทางและระหวางท่ีพํา นักอยูในประเทศไทย เชน วิธีการทางการเขาเมืองรวดเร็วข้ึน ทํา

หนังสือเดินทางเฉพาะนักทองเท่ียวเชิงการแพทย เพ่ิมระยะเวลาในการอยูเมืองไทยใหนานข้ึน 

1.6 สงเสริมใหโรงพยาบาลทําความรวมมือกับโรงพยาบาลธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงตอนักทองเท่ียว

เชิงการแพทย ไดแก ธุรกิจท่ีพักแรมและโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร และภัตตาคาร 

2. กลยุทธท่ีตองเรงดํา เนินการในระยะยาว 

2.1 วางแผนการผลิตแพทย ท่ี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยสรางความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาท่ีผลิตแพทยกับโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมกันผลิตแพทย 

2.2 วางแผนการผลิตแพทย  และบุคลากรทางการแพทย  โดยสรางความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาท่ีผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยกับโรงพยาบาลเอกชนรวมกันผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญ 

โดยเนนเปนหลักสูตรนานาชาติ 

2.3 สงเสริมการวิจัยการพัฒนาและการผลิตเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑทางการ

แพทย เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ 

2.4 สงเสริมและพัฒนาใหโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทยผานการรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากล (Joint Commission International: JCI) 

2.5 จัดตั้งหนวยงานใหทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการรวมถึงการทํา การตลาดเฉพาะการ

ทองเท่ียวเชิงการแพทย โดยจัดตั้งเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

2.6 พัฒนา และสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานรวมถึงเสนทางการเชื่อมโยงระหวางหัวเมืองหลักกับ

เมืองยอยเพ่ือสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวและพักฟนของผูปวย ญาติและผูติดตามท่ี

จะเขาไปในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงการแพทยของประเทศไทยสิ่งท่ีประเทศไทยตอง

ดําเนินการอยางเรงดวนและพัฒนาในระยะเวลาอันสั้นเพราะเปนกลยุทธหรือปจจัยท่ีสามารถดําเนินการได

ทันที ไดแก การสงเสริมการตลาดเฉพาะเปาหมาย สรางความรวมมือดานการตลาดกับธุรกิจอ่ืน ๆ สนับสนุน

การทองเท่ียวเชิงการแพทย จัดทําฐานขอมูลและความเชี่ยวชาญรายสาขาของโรงพยาบาลในประเทศไทย 

รวมถึงการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวเชิงการแพทย พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ

ใหบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ แกไขขอกฎหมายใหแพทยชาวตางประเทศทํางานในประเทศไทยไดนาน

ข้ึนและไมตองสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีเปนภาษาไทย เชนเดียวกับนักทองเท่ียวญาติหรือผูติดตามใหสามารถ

พํานักอยูในประเทศไทยนานข้ึน วางแผนการผลิตแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงผลิตแพทยและ

บุคลากรทางการแพทยเพ่ิมข้ึนโดยเนนเปนหลักสูตรนานาชาติ สงเสริมการวิจัยการพัฒนาและการผลิต
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เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยและเวชภัณฑทางการแพทย สงเสริมใหโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาล

เอกชนในประเทศไทยผานการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากล (Joint Commission 

International: JCI) จัดต้ังหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียวเชิงการแพทยโดยจัดตั้งเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียวและพัฒนาและสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานการเชื่อมโยงเสนทางระหวางหัวเมืองหลักกับเมืองยอย 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวและพักฟนของผูปวย ญาติและผูติดตาม ท่ีจะเขาไปในแหลง

ทองเท่ียวตางๆท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทย 
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