หลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)

ข้อความข่าว / PRESS RELEASE
ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย! มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd., The Department
of Community and Global Health, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Siam Health Development ใน
การเปิดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย
เปิดเผยว่า การจัดหลักสูตรดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness และ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก ปัจจัยแห่งความสำเร็จอันหนึ่งของนโยบายดัง
กล่าวคือการมีผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายในการนำองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วยงานและองค์กรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
บริการสุขภาพด้าน Wellness แบบครบวงจร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริม ให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยทำงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคม
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาวงการแพทย์ข อง
ไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มขั้น
พื้นฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพต่างๆ และดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยว รวมทั้งการต่อยอด
ในการสร้างอาชีพ และการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) เป็นศูนย์กลางบริการด้านเวลเนส (Wellness Hub) ที่เป็นการบริการ
อย่างครบวงจร 2) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่หลาย
ประเทศเข้ามาใช้บริการ 3) เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ 4) เป็น
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์คุณภาพ (Product Hub) นอกจากนี้จำเป็นต้องพัฒนาสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่
สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ ในประชาคมอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขทั้งบุคลากร

และมาตรฐานการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ซึ่งหลักสูตร
WHB นับเป็นงานที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างยิ่ง
Mr. Kevin Cheng, President of EBG Huawei Technologies (Thailand) แ ล ะ Professor Masamine Jimba,
Professor and Chair, The Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, The
University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมแถลงความร่วมมือโดยกล่าวแสดงความยินดีให้การสนับสนุนวิทยากรชั้นนำระดับโลกมา
แลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสนับสนุนแหล่งแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้แถลงว่า “สถาบันฯมี
พันธกิจที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพในแนวใหม่ ธุรกิจบริการสุขภาพด้าน Wellness นับเป็น
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการตอบโจทย์ของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 การพัฒนาด้านการจัดการธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายข้ามศาสตร์และทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน โดยสถาบันฯได้เรียนเชิญคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ท่าน จากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการอบรม”
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้เปิดรับสมัคร
แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม
2564 เวลา 13.30 - 18.30 น. และมีการเสวนาวิชาการกลุ่ม ย่อย ภายหลังเวลาเรียนเปิดให้ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
ธุรกิจและความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้เข้าอบรม สถานที่จัดอบรมคือ JW Marriott Hotel Bangkok โดยหลักสูตรได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิ การบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั ง วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ ากบริ ษ ั ท ชั ้ น นำ อาทิ ประธานบริ ษ ั ท Huawei Technologies (Thailand) ประธาน
คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Co-founder และ
CEO ของ Doctor Raksa Company ผู้บริหารจาก McKinsey & Company และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย
จำกัด (มหาชน) เป็นต้น หลักสูตรนี้มุ่งพัฒ นาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจด้าน Wellness และ Healthcare ให้พร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของโลก และโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจ Wellness, Wellness Tourism & Retirement Hub,
Digital Health & Telemedicine รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหาร และยาในยุคหลังโควิด ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://whb.info

