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โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารในการบริการทางการแพทย 

สำหรับบุคลากรดานสุขภาพ” 

(Arabic Language for Communication in Medical Service for Hospital’s Officers) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมีผูมาใชบริการทางการแพทยจากตางประเทศ

จำนวนมาก โดยในป 2560 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยูอันดับ 6 ของโลก มีนักทองเที่ยวเชิง

การแพทยมาก ที ่ส ุดคิดเป นสัดสวน 38% ของเอเช ีย โดยมีโรงพยาบาลแหงหนึ ่งเปน 1 ใน 5 

สถานพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลกสำหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (วิจัยกรุงศรี 2562) ประเทศไทยได

ตอบสนองโอกาสดังกลาว โดยผลักดันนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ.2560 -2569 ในยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันดานการจัดบริการสุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2559 ) รวมถึงการขับเคลื่อนดานการ

วิจัยในยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป (2560-2579) ในยุทธศาสตรที่ 1 คือ การวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในบริการมูลคาสูงซึ่งรวมถึงการบริการ

ทางการแพทย (Medical Services) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) (ธรรมรัตน  

มะโรหบุตร 2561, อัญชนา ณ ระนอง 2554, สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 2560) ทั้งนี้กลุม

ลูกคาที่นาสนใจของโรงพยาบาลคือนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากตะวันออกกลาง โดยครองสวนแบงสูงสุด

คิดเปนรอยละ 12.5 ของ ตลาดคนไขตางชาติในป 2561 ที่มยีอดเขาใชบริการรวมกันกวา 3.42 ลานครั้ง 

(สยามรัฐออนไลน  1 สิงหาคม 2562) งานวิจัยของสาริกา คาสุวรรณ (2560) และไพฑูรย ไกรพรศักดิ์ 

(2553) ยังใหรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกวา กลุมลูกคาจากตะวันออกกลางที่ทำรายไดใหกับโรงพยาบาลเปน

อันดับตนๆ ยังคงเปนลูกคาอาหรับจากกลุมประเทศอาว (GCC) ซึ่งคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน 

บาหเรน คูเวต และกาตาร เพราะมีกำลังใชจายในโรงพยาบาลสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับลูกคาจาก

ตะวันออกกลางกลุมอื่นๆ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในดานบริการทางสุขภาพ เชนประเทศ สิงคโปรและมาเลเซีย 

พบวา จุดออนของประเทศไทยคือขาดผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ ที่ชวยอำนวยความสะดวกใหกับ

ผูปวยตางชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (กันตสินี กันทะวงศวาร และคณะ, 2558)  ดังนั้น ทักษะการ

สื่อสารภาษาตางประเทศ  จึงเปน 1 ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนกลยุทธหลักในแนวทางปรับ

โครงสรางธุรกิจบริการสุขภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (ศูนยขอมูล SMEs Knowledge 

Center 2557) โรงพยาบาลในประเทศไทยใชกลยุทธจัดหาลามประสานงานทางการแพทยแตละภาษา

ตามกลุ มลูกคาชาวตางชาติ ในสวนของกลุ มลูกคาตะวันออกกลางที ่น ิยมใชภาษาอาหรับมากกวา

ภาษาอังกฤษ แมวาจะมีลามภาษาอาหรับใหบริการ แตยังพบปญหาดานทักษะการใชภาษาของลาม  
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ซึ่งเปนปญหาใหญที่สุด โดยเกี่ยวของกับทั้งภาษาอาหรับสำเนียงถิ ่นและศัพทเฉพาะทางการแพทย 

(ปญญา นาวงษ 2560)  

ทั้งนี้การขาดความชำนาญในทักษะทางภาษาถือวาเปนจุดออนในปจจัยดานผูใหบริการ 

(service provider) ที่บั่นทอนความสามารถในการแขงขันโดยมีความสำคัญมากที่สุด รองจากความรู

ความเชี่ยวชาญของแพทยเฉพาะทางเทานั้น ดังนั้น ภาษาอาหรับคือเครื่องมือในการเขาถึงวัฒนธรรมของ

กลุมลูกคาตะวันออกกลาง และเปนปจจัยหนึ่งที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันดานบริการก็คือความ

เชื่อมั่นและความไววางใจซึ่งมาจากทัศนคติ ความเอาใจใสและอัธยาศัยอันดีของบุคลากรผู ใหบริการ 

รวมถึงความคุนเคยระหวางลูกคาและกับผูใหบริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนเองก็เปดรับลามภาษา

อาหรับหลายอัตราเพื่อรองรับบริการและประสานงานทางการแพทย สงผลใหผูเรียนภาษาอาหรับเปนที่

ต องการของสถาน ประกอบการต างๆ ทั ้งในและต างประเทศ อาท ิเช น โรงพยาบาลต างๆใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด สถานทองเที่ยวตางๆ บริษัททัวรและสายการบิน บริษัทฮัจยและอุม

เราะห และหนวยงานรัฐ และเอกชนอื่น ๆ (รอมยี มอหิ, 2560) (Al‐Amin et al. 2011) และแมปจจบุัน

ภาคธุรกิจจะไดรับผลกระทบอยางหนักจากสถานการณโควิด-19 แตโรงพยาบาลเอกชนยังมั่นใจตอกลุม

ลูกคาตางชาติ โดยแสดงความประสงคจะเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (alternative 

hospital quarantine) กวา 65 แหง เพราะกลุมโรงพยาบาลเอกชนยังประเมินวาจะสามารถเติบโตได

ตอไปโดยพิจารณาจากกลุมลูกคาเดิมที่ตองการกลับมารักษาพยาบาลในไทย รวมกับปจจัยเสริมดึงดูด

ลูกคาตางชาติและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ  (ประชาชาติธุรกิจ 11 กรกฎาคม 2563, ศูนยวิจัย

ธนาคารออมสิน 2562, ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2562)   

จากความสำคัญดังกลาวขางตน สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารในการบริการทางการแพทย

สำหรับบุคลากรดานสุขภาพ” เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอาหรับในสถานการณตางๆ 

ใหแกผูสนใจ ทั้งพนักงานโรงพยาบาลในตำแหนงตางๆ เชน พยาบาล ผูชวยพยาบาล ฝายลูกคาสัมพันธ 

เวรเปล เภสัชกร เจาหนาที่ประสานงาน ผูดำเนินธุรกิจและผูเกี่ยวของกับการบริการและทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ (Medical Tourism) รวมถึงผู สนใจทั ่วไป ซึ ่งเก ี ่ยวของและตองทำงานกับกลุ มล ูกคาจาก

ตะวันออกกลาง เพื่อพัฒนางานบริการ และเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพกำลังคนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และ

ยกระดับการบริการซึ ่งจะนำไปสู การเพิ ่มมูลคาของการบริการและการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพตาม

ยุทธศาสตรศนูยการทางการแพทย (Medical Hub) ตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอาหรับในสถานการณตาง ๆ  

2.2 เพ่ือสรางเครือขายในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการบริการดานสุขภาพ

และการทองเที่ยงเชิงสุขภาพ 

2.3 เพื่อเพิ่มมูลคาธุรกิจบริการและทองเที่ยงเชิงสุขภาพใหกับประเทศไทยในฐานะศูนย

การทางการแพทย (Medical Hub) 

3. โครงสรางหลักสูตร 

  โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร

ในการบริการทางการแพทยสำหรับบุคลากรดานส ุขภาพ ใช เวลาในการอบรมรวม 36 ช ั ่วโมง 

ประกอบดวย 12 หัวขอ ไดแกการเนื้อหาพื้นฐานทางภาษาและวัฒธรรมอาหรับ 3 ชั่วโมง ทฤษฎีทาง

ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 3 ชั่วโมง การฝกทักษะการสื่อสาร 27  ชั่วโมง และกิจกรรมสัมพันธ 3 ชั่วโมง 

4. รายละเอียดหัวขอวิชา 

เนื้อหาหลักสูตร ช่ัวโมง 

4.1 เนื้อหาพ้ืนฐานทางภาษาและวัฒนธรรมอาหรับและกิจกรรมสัมพันธ 3 ชั่วโมง 

4.2 ทฤษฎีทางภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสารในบริบทการบริการทาง

การแพทย 

3 ชั่วโมง 

4.3 การฝกทักษะการสื่อสารในการบริการและทองเท่ียวเชิงสุขภาพเบื้องตน 3 ชั่วโมง 

4.4 การฝกทักษะการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสุขภาพทั่วไป  

(check-up) 

3 ชั่วโมง 

4.5 การฝกทักษะการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการวินิจฉัย (เจาะเลือด X-ray 

และประเภทตางๆ) 

3 ชั่วโมง 

4.6 การฝกทักษะการสื่อสารกับผูปวยนอก 3 ชั่วโมง 

4.7 การฝกทักษะการสื่อสารที่เก่ียวของกับแผนกเฉพาะทาง 6 ชั่วโมง 

4.8 การฝกทักษะการสื่อสารกับผูปวยใน 3 ชั่วโมง 

4.9 การฝกทักษะการสื่อสารที่เก่ียวของการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชยา

และการดูแลตัวเองกับผูปวย 

3 ชั่วโมง 

4.10 การฝกทักษะการสื่อสารที่เก่ียวของกับการบริการและการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพทั่วไป 

3 ชั่วโมง 

4.11 การฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา 3 ชั่วโมง 

รวม 36 ชั่วโมง 
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5. วิธีการฝกอบรม 

       เรียนรูโดยการศึกษาเอกสาร / การบรรยาย / การเสวนา / การฝกปฏิบัติ 

6. กลุมเปาหมาย 

6.1 พนักงานโรงพยาบาลในตำแหนงตางๆ เชน พยาบาล ผูชวยพยาบาล ฝายลูกคาสัมพันธ เวร

เปล เภสัชกร เจาหนาที่ประสานงาน  

6.2 ผูดำเนินธุรกิจบริการและทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

6.3 ผูสนใจทั่วไป 

7. จำนวนผูเขารับการอบรม 

 กลุมเปาหมายไมนอยกวา 35 ทาน 

8. คาลงทะเบียน 

8.1 คาลงทะเบียนทานละ 9,000.- บาท  

จะรวมคาใชจาย :- 1) คาวิทยากร 2) คาประกาศนียบัตร 3) คาประเมินผลความพึงพอใจ  

4) คาธรรมเนียมสถาบัน 5) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6) คาวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม 

8.2 สำหรับพนักงานโรงพยาบาลที่ติดตอผานตนสังกัด สามารถเขารับการอบรมไดโดยไมถือเปน

วันลาเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและมีสิทธิเบิกคาธรรมเนียมจากตนสังกัดไดตามระเบียบ 

9. สถานท่ีอบรม 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

10. ระยะเวลาการฝกอบรม 

 วันท่ี 4,11,18,25 สิงหาคม 1,8 กันยายน 2565 (ทุกวันพฤหัสบดี) จำนวน 36 ชั่วโมง (6 วัน) 

11. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผูผานการฝกอบรมจะตองมีเวลาในการเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ เปนเวลาไมนอยกวา

รอยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และเขารวมกิจกรรม ตามท่ีหลักสูตรกำหนด จึงจะไดรับ

ประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูและทักษะตาง ๆ ไปปรับใชในการพัฒนาการสื่อสารภาษา

อาหรับในบริบทการบริการและการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสูการยกระดับการบริการซึ่งจะ

นำไปสูการเพ่ิมมูลคาตามยุทธศาสตรศูนยกลางทางการแพทย  

 

 


