
ข้อเสนอ
กรอบการพัฒนาระบบการติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับผู้เดินทางเขา้ราชอาณาจักรในระยะสั้น

โดย ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
24 สิงหาคม 2563



ข้อเสนอส าหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น

เตรียมความพร้อมด้าน
หลักสูตรฝึกอบรมคณะ
ผู้ติดตามด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ส าหรับผู้
เดินทางเข้าราชอาณาจักร
ในระยะสั้น

เตรียมความพร้อมด้าน
ศักยภาพบุคลากร
• Medical Control 

Team
• International Visitor 

Assistant  (IVA)

• เตรียมความพร้อม
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
โรงแรมท่ีพัก CSA 
(Certified Special 
Arrangement 
Accommodation 
– CSA) 

หารือเรื่องพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการ
บันทึกข้อมูล และโม
บายแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการจัดการ
ข้อมูลของผู้เดินทาง
จากต่างประเทศ 

Curriculum Human Resource Hotel ITDMC

• เตรียมความพร้อมเรื่อง
กฎหมาย การขึ้น
ทะเบียนบริษัทเพื่อให้
สามารถประกอบธุรกิจ
ด้านการจัดการเดินทาง
แบบ Special 
Arrangement

• ประสานงานกับกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.) 



หลักสูตรฝึกอบรม
คณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ส าหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น
ร่วมพัฒนาโดย 
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
• สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
• สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 
• สมาคมโรงแรมไทย
• สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน



การแบ่งประเภท
1. Medical Control Team (MCT)
• MC Leader (หัวหน้าทีม = บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจเป็นเจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและผ่านการอบรมฯ)
• MC Assistant (สมาชิกทีม =สมาชิกทีม บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและผ่าน

การอบรมฯ )

2. International Visitor Assistant (IVA)
• ทีมงานภายใต้การก ากับดูแลโดย DMC (Destination Management Company)

บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง



กลุ่มทักษะที่ต้องการ
หลังส าเร็จการอบรม

● ทักษะในการ engage

● ทักษะในการ operate

● ทักษะในการ coordinate



สมรรถนะร่วม 
Hard Skill
• การใช้อุปกรณ์ไอที 

• พื้นฐานด้านสาธารณสุข (Hygiene 

guideline)

• First aid 

• ความสามารถทางภาษา ระดับ ในการของ

การฟัง พูดอ่านเขียน Communication 

Skill

Soft Skill 
• Negotiation Skill 
• Personality
• Problem Solving and decision making 
• ช่างสังเกต มีไหวพริบ ปฏิภาณ 
• กฎหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง
• ความรู้ทั่วไปด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(Information Search)
• Social Manner / Protocol
• Team Work 
• Under pressure
• Common Sense 



กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

MC Leader

• เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

• บริษัท DMC (Destination 
Management Company)

• บริษัท PCO (Professional 
Convention Organizer)

• PEO (Professional 
Exhibition/ Event Organizer) 

• เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือลูกเรือ

IVA (Visitor Assistant)

• Tour Guide 

• พนักงานบริษัท DMC / 

PCO / PEO / 

Academia

MC Assistant



สมรรถนะ MC Leader
• Direction 
• Leadership Skill
• Group Control
• People Skill
• Conflict / Problem Solving and 

decision making  
• Management Skill 
• Initiative / Creative 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมของ MC Leader
• จบปริญญาตรี ด้านแพทย์ พยาบาล หรือ

สาธารณสุข 
• มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี 

(ด้านสาธารณสุข)
• อายุมากกว่า 28 ปีขึ้นไป
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

คุณสมบัติ (Qualification)



สมรรถนะ MC Assistant
• Negotiation
• Group Control
• People Skill
• Conflict / Problem Solving and 

decision making  
• Management Skill 
• Initiative / Creative 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมของ MC Assistant
• จบปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี ด้าน 

hospitality / customer service / MICE
• อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี
• ผลคะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือมี

ประกาศนียบัตรด้านภาษาเทียบเคียง 
• อื่นๆ 
• สามารถสื่อสารทางภาษาที่ 3 ได้ดี (ญี่ปุ่น 

จีน เกาหลี)

คุณสมบัติ (Qualification)



สมรรถนะ International Visitor Assistant (IVA)

• Direction / Leadership Skill
• Negotiation 
• Service mind
• Group Control
• People Skill
• Conflict / Problem Solving and decision 

making  
• Management Skill 
• Initiative / Creative 
• Culture
• Business etiquette

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมของ IVA 
• จบปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี ด้าน 

hospitality / customer service / MICE
• อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/หรือ

ภาษาที่ 3 (ญี่ปุ่น จีน เกาหลี) ได้เป็นอย่างดี
• อื่นๆ 

คุณสมบัติ (Qualification)



(ร่าง)ขั้นตอน และก าหนดเวลา
ขั้นตอน Due Date

ประชุมผู้สอน 3 ก.ย.

จัดท าสื่อการสอน + ออกข้อสอบ 10 ก.ย.

รับสมัครผู้เข้าอบรม 31 ส.ค. – 7 ก.ย.

สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม 8 ก.ย.

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม 10 ก.ย.

จัดการอบรม 14-15 ก.ย.

Post test + รับประกาศนียบัตร 19 ก.ย.



ผู้สัมภาษณ์
• เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
• เจ้าหน้าที่ สสปน.
• เจ้าหน้าที่สายการบิน
• อาจารย์มหาวิทยาลัย
• ผู้สัมภาษณ์ด้านนี้ คือชาวต่างชาติ

รูปแบบการสัมภาษณ์ 
● แบบ face to face 

● การโทรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

● ส่ง VDO แนะน าตัวเป็น

ภาษาอังกฤษ



รายวิชา ค าอธิบาย / เนื้อหา จ านวนชั่วโมง วิทยากร

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม
โรค (เบื้องต้น)

• สถานการณ์โรคระบาด
• โรค
• กฎหมาย
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การควบคุมป้องกันโรคเบื้องต้น (IPC)
• Introduction บทบาทหน้าที่ของ IPC

3 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข
(พญ. วลัยรัตน์ ไชยฟู)

2. ทักษะการสื่อสาร (ESP – English
for Specific Purpose)

• ศัพท์เฉพาะทาง 
• การเจรจาต่อรอง
• บทบาทสมมุติ

3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สายการบิน
(อธิวัฒน์ แสงแก้ว)

3. การบันทึกข้อมูลและการรายงานผล
(เบื้องต้น)

• ระบบของแอพพลิเคชั่น
• การบันทึกข้อมูล
• ชนิดของข้อมูล
• ระบบข้อมูลและโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข
(คุณกิจกมล COSTE) 

4. มารยาททางสังคมและธุรกิจ • International cross-cultural 
• มารยาททางธุรกิจ/ สังคม

3 ชั่วโมง สถาบันการศึกษา
(ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา, คุณพัทธจักร ว่องปรีชา)

5. การฝึกปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหา • การประสานงาน
• ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
• การท างานเป็นทีม
• การท างานภายใต้ภาวะความกดดัน 
• ช่างสังเกต

3 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข
(นพ.เฉวตสรร นามวาท, ดร.ปริญญา นาคปฐม)

หลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน



รายวิชา ค าอธิบาย / เนื้อหา จ านวนชั่วโมง วิทยากร

6. ภาวะผู้น า • การจัดการความเสี่ยง
• การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• การจัดการและการควบคุม

2 ชั่วโมง สถาบันการศึกษา
(ผศ.ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล, ดร.สันติธร ภูริภักดี)

7. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค 
(Advance)

• ธรรมชาติของโรค และมาตรการกักกัน แยก
กัก คุมไว้สังเกต

• พรบ โรคติดต่อ และข้อก าหนด ศบค.
• การรายงานประจ าวัน
• การประเมินและบริหารความเสี่ยง
• การแก้ไขปัญหา และประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การเข้าถึงข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ความรู้

เรื่องโรค กม. ระเบียบ แนวทาง)

2 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข
(นพ.เฉวตสรร นามวาท)

8. การบันทึกข้อมูลและการ
รายงานผล (Advance)

• ระบบของแอปพลิเคชั่น
• การบันทึกข้อมูล
• ชนิดของข้อมูล
• ระบบข้อมูลและโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุข
(คุณกิจกมล COSTE)

** ต้องมีจนท.สธ.อยู่ในการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาเรียน

หลักสูตร เพ่ิมเติม (ระดับหัวหน้าทีม) (ระยะเวลาเพ่ิมเติมอีก 1 วัน)



(ร่าง) คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่ปรึกษาคณะท างานฯ
๑. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
๒. คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๓. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

ประธานคณะท างานฯ ร่วม
๑. นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
๒. คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รองประธานคณะท างานฯ ร่วม
๑. นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
๒. คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน)



(ร่าง) คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

คณะท างานฯ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณรสุข 
๑. นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
๒. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
๓. แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา
๔. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถวาร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
๕. สัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
๖. นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา 
๗. นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
๘. แพทย์หญิงชรัฐพร จิตรพีระ นายแพทย์ช านาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป 

คณะท างานฯ จากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
๙. คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
๑๐. คุณวนิดา วัลย์จิตรวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์



(ร่าง) คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

คณะท างานฯ จากเครือข่ายภาคการศึกษา
๑๑. ผศ.ร้อยโทหญิงดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒. รศ.ดร. สิริวุฒ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๓. ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและ

การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๔. ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ

นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะท างานฯ จากเครือข่ายภาคเอกชน
๑๖. คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาต ิ(ไทย)
๑๗. คุณทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
๑๘. นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
๑๙. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย



(ร่าง) คณะท างานจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เลขานุการคณะท างานฯ 
๒๐. คุณภัทร์ ศาสตร์ข า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานฯ 
๒๑. คุณสุจินฎา เอี่ยมโอภาส ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
๒๒. คุณอรุณวดี ลีวะนันทเวช ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์




