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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในดานการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของ
เอเชีย (Thailand as Medical Hub of Asia) รวมทั้งขอตกลงของการคาเสรีและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสงผลกระทบตอการใหบริการของสถานพยาบาลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉ พาะ
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบดานสุขภาพ  ไดวางแผนโดยจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชพัฒนาระบบสาธารณสุข
ทั้งระบบ  เมื่อประเมินภาพรวมในปจจุบัน  จะเห็นวา  โรงพยาบาลภาคเอกชนประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการดังกลาว แตโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได ซึ่งกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขตองรับนโยบายการเปน ศูนยกลาง
การแพทย (Medical Hub of Asia) น้ีมาสูการปฏิบัติเชนกัน เพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูระบบ
การแพทยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมีเหตุมีผลโดยการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศใน
ฐานะที่รับผิดชอบตามภารกิจในการดูแลระบบรักษาพยาบาลของประชาชน ดังน้ันจึงไดศึกษาเร่ือง
ยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub)ขึ้น

ประเทศไทย จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับความ
นิยมเปนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ เน่ืองจากเหตุผล 4 ประการ คือ

1. มีบุคลากรทางการแพทยและคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เขาขั้นมาตรฐานสากล
(Human Resource Quality)

2. บริการสุขภาพของไทยมีความหลากหลายและมีราคาที่สมเหตุสมผลและถูกกวาประเทศ
อ่ืนๆ ในระดับมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน (Reasonable Costs)

3. การใหบริการดวยไมตรีจิตที่นาประทับใจ เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําใหผูปวย
ประทับใจในบริการที่ใหการดูแลผูปวยเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว (Service and Hospitality) และ

4. มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย (Tourist Attraction) ซึ่งยังคงแสดงถึงโอกาสในการ
แขงขันสําหรับประเทศไทย

การศึกษาพบวาในแงศักยภาพในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical
Hub of Asia) ดานธุรกิจบริการรักษาพยาบาล เครือโรงพยาบาลเอกชนสามารถผลักดันใหเกิดเปน
รูปธรรมไดเปนอยางดี เพราะองคประกอบตางๆ มีความพรอม และใชมาตรฐานสากลกําหนด



จ

การกาวไปสูการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพแหงเอเชียของประเทศไทย จําเปนตองผนึก
กําลังรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางจริงจังและมี
ประสิทธิผลทั้งน้ี จะตองกําหนดบทบาทระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหชัดเจน โดยควรให
บทบาทภาคเอกชนในการเปนผูนําการลงทุนพัฒนาธุรกิจและกําหนดกลยุทธการเจาะตลาด
กลุมเปาหมาย สวนภาครัฐเปนผูใหการสนับสนุนปจจัยแวดลอมตางๆ ใหเอ้ือตอการลงทุน พรอมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของมาตรการตางๆ กําหนดหนวยงานเจาภาพและหนวยงานสนับสนุนแตละ
มาตรการใหชัดเจน เพื่อแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ และไมตรีจิต พรอมกับความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ควรเปนผูดําเนินการในฐานะหนวยงานเจาภาพ ในการ
ดูแลและกําหนดนโยบาย (Policy maker)

จากผลการศึกษาพบวา กรมการแพทยควรดําเนินการในบริบทของการเปนผูนําทางวิชาการ
การแพทย ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ที่ชัดเจน และ
กําหนดแผนกลยุทธเชิงรุกในแตละป ดังน้ี

กลยุทธ 1 การยกระดับมาตรฐานและบริการ
กลยุทธ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ 3 การพัฒนาดานการตลาด
กลยุทธ 4 การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย
จึงจะทําใหกรมการแพทย มีทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนศูนยกลาง

การแพทย (Medical Hub) อยางยั่งยืนตอไป
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กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณตอคณะอาจารยที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย ดร.จิตริยา  ปนทอง,
รองศาสตราจารย ดร.สมพร  แสงชัย และศาสตราจารย ดร.สุรชัย  ศิริไกร ที่กรุณาใหคําปรึกษา
แนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเอกสารการศึกษาฉบับน้ี  อีกทั้งยังไดใหความรู
และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการรวบรวมขอมูลและการสรุปผลของเอกสารการศึกษาดังกลาว
มาตลอดและขอขอบคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลตางๆ ที่ไดกรุณาใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับสถิติที่
เปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูล และที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการกลาวขอบคุณได คือ เจาหนาที่
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย และโรงพยาบาลเอกชนที่เอ้ือเฟอขอมูลที่เกี่ยวของกับงานที่สามารถ
เปดเผยได ทําใหการศึกษาคร้ังน้ีดําเนินไปไดดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไว นอกจากน้ี
ผูเขียนไดใชประโยชนจากสถิติชาวตางชาติที่เดินทางเขามาใชบริการโรงพยาบาลในประเทศไทย
จากกระทรวงสาธารณสุข และตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหการศึกษาคร้ังน้ีสามารถเจาะลึกใน
รายละเอียดเปรียบเทียบในเชิงปริมาณและการวิเคราะหการเติบโตของธุรกิจบริการโรงพยาบาล

ผูเขียนหวังอยางยิ่งวา เอกสารการศึกษาน้ี จะนําไปสูการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง ถึงแนวทาง
การสรางมาตรฐานสากลใหกับธุรกิจบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่เหมาะสม และจะ
มีความปลื้มปติอยางยิ่ง หากธุรกิจโรงพยาบาลของไทยจะไดรับการพัฒนาใหกาวสูสากลตอไป

นพ. เจษฎา  โชคดํารงสุข
กรกฎาคม 2553
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

ในป พ.ศ. 2558 หรือในอีก 5 ปขางหนาของประเทศไทย โดยเร่ิมต้ังแตเปาหมายหลักของการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน คือ "การเปนตลาดและเปนฐานการผลิตเดียวรวมกัน จะมกีารเคลื่อนยาย
สินคาบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหวางประเทศในอาเซียนอยางเสรี" ซึ่งหมายความวา
อาเซียน 10 ประเทศจะรวมกันเปนหน่ึงเดียว ฉะน้ันการคาขายสินคาและบริการแตละประเทศสมาชิก
จะขยายกวางขึ้น กระแสการเปลี่ยนแปลงน้ี ทําใหประเทศไทยตองเตรียมรับมือกับการขับเคลื่อนอยาง
เสรีของขาวสารความรู เทคโนโลยี แรงงาน ประชากร การคา และการบริการ ซึ่งสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงใหความสําคัญตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
และสังคมใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ดวยการปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ ปฏิรูประบบการแพทย
และการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อนําไปสูสังคมและเศรษฐกิจเขมแข็ง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อนําประเทศไปสูโครงสรางที่มีความสมดุล มั่งคง และยั่งยืน

นโยบายศูนยกลางทางการแพทย (Medical hub) ของไทย เปนนโยบายที่ประกาศใชโดย
รัฐบาลที่นําโดยพรรคไทยรักไทยเม่ือป พ.ศ. 2546 อยางไรก็ตาม จุดเริ่มของนโยบายน้ีมาจากการ
ขยายตัวของการทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical tourism) หรือเชิงสุขภาพ (Health tourism) ซึ่งเกิดข้ึน
ในหลายประเทศ โดยมีการจัดใหผูปวยไปรับบริการดานการแพทยหรือดานสุขภาพในประเทศอื่น ที่มี
บริการที่มีคุณภาพสูงกวาและ/หรือมีคาใชจายต่ํากวา หรือเสียเวลารอคิวนอยกวา และในบางกรณีก็มี
การผสมผสานบริการดานการรักษาพยาบาลและการพักฟนกับการทองเที่ยวดวย

การที่ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ เปนที่นิยมของชาวตางชาติ และเปนประเทศที่เปด
โอกาสใหชาวตางชาติเขามาลงทุนและทํางานอยางกวางขวาง ทําใหสถานพยาบาลในประเทศไทย
หลายแหงมีประสบการณกับการรักษาชาวตางชาติอยูแลว ประกอบกับประเทศไทยมีแพทยที่ไปศึกษา
ตอในตางประเทศจํานวนมาก แพทยไทยจํานวนไมนอยจึงมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลชาว
ตางประเทศและนักทองเที่ยว

แตจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการขยายการทองเที่ยวเชิงการแพทย  (Medical tourism) ใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นหลังป พ.ศ. 2540 จากความพยายามของภาคเอกชนเพื่อแกปญหาผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกในป พ.ศ. 2540 กลาวคือ ในชวงที่ประเทศไทยอยูในภาวะฟองสบูน้ัน
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โรงพยาบาลเอกชนของไทย ก็คลายกับธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ที่ไดมีการลงทุนดานการกอสรางและขยาย
กิจการอยางขนานใหญ โดยในระหวางป 2534-2542 มีการขยายจํานวนเตียงจาก 14,927 เพิ่มเปน
40,825 เตียง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 173.5 (ในบางป เชน ป 2535 มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 47 ในระยะ
เวลาเพียงปเดียว) (กระทรวงสาธารณสุข, 2546: 4) หลังฟองสบูแตก โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงก็
ประสบปญหาอัตราการครองเตียง (Bed Occupation Rate) ที่ตํ่าลงมากและมีภาวะเตียงวางจํานวน
มาก โรงพยาบาลเหลาน้ีจึงพยายามปรับตัวโดยการหาลูกคาจากประเทศที่มีกําลังซื้อสูง เชน ญ่ีปุน
ยุโรป และตะวันออกกลาง เขามาเสริม

ในสวนของภาครัฐน้ัน เน่ืองจากในชวงฟองสบูประเทศไทยมีปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ในอัตราที่สูงติดตอกันมานานหลายป หลังจากฟองสบูแตก รัฐบาลจึงไดพยายามผลักดันใหมีการ
สงออกเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากการสงออกสินคา (และแรงงาน) ไปตางประเทศแลว กรมสงเสริมการ
สงออก กระทรวงพาณิชย ยังหันมาสนใจการหารายไดเขาประเทศจากบริการดานสาธารณสุข ซึ่งที
ผานมาสาธารณสุขของไทยก็มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในระดับภูมิภาคอยูแลว  (เชน ในประเทศ
เพื่อนบาน ประเทศในแถบเอเชียใต และตะวันออกกลาง) ใหมีการขยายบริการในรูปของ Medical
tourism ที่มีการนําคนไขจากประเทศที่มีกําลังซื้อสูงมารับบริการทางการแพทยและสุขภาพใน
ประเทศไทย และดึงดูดผูที่เกษียณอายุมาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย (วิโรจน, 2541: 1)

ทั้งน้ี ในการดําเนินการของภาครัฐ ไดมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) ในเดือน
พฤษภาคม 2546 โดยมีคณะทํางานจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย รวมถึงโรงพยาบาลและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขเปนกลไกหลักในการผลักดันนโยบาย นโยบายน้ีไดถูก
กําหนดเปนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2551) ภายใตหลักการและเหตุผลวาโครงการ 30
บาทรักษาทุกโรค สงผลใหบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงทั้งประเทศ ทําใหโรงพยาบาลเอกชนที่
มีขีดความสามารถเหลือเปนโอกาสที่จะพัฒนาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานบริการ
การแพทยและสุขภาพโดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพสูสากล แลวไปนําเสนอในตางประเทศไดเพื่อ
เปนแหลงรายไดใหมที่มีประสิทธิภาพและขยายตัวไดอยางตอเน่ืองใหกับประเทศ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2546) กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําประมาณการเปาหมายรายไดของแตละผลผลิต

การจัดการและการใหบริการการแพทยที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองและทั่วถึงเพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองเปน
แนวคิดหลักของการปฏิรูปการแพทยและยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ไทย กรมการแพทยจึงไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการกระชับ
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ความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อบานและในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบความ
รวมมือดานตางๆ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของประเทศเพื่อนบานและเพื่อเปน
การสนองตอบนโยบายขางตน กรมการแพทยไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักในการ
จัดการและสงเสริมการแพทยใหประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยในป พ.ศ. 2551 ไดกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในการสรางระบบ
การแพทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและการพัฒนามาตรฐานการแพทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ

ดวยเหตุที่การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศประเทศดานการแพทยที่ผานมายังขาด
ความเปนเอกภาพในแงนโยบาย หนวยงานตางๆ ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงรับมากกวา
เชิงรุก ไมมีความตอเน่ือง และไมไดมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ นอกจากน้ีการดําเนินงาน
ของหลายๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานในลักษณะเครือขายที่เข็มแข็ง เปนการทํางานแบบ
ตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอนและที่สําคัญคือ ทําใหใชทรัพยากรของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ
ซึ่งทําใหผลประโยชนที่ประเทศพึงไดรับไมบรรลุผลเทาที่ควร

กรมการแพทยในฐานะองคกรของรัฐ ตองรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาความ
รวมมือกับระหวางประเทศของกรมการแพทยขึ้น สําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดกรอบการดําเนินงาน
และแนวทางในการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุงหวังจะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ไดสําเร็จ

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทยของ

กรมการแพทย
1.2.2 เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทยของ

กรมการแพทย ในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia)

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทยคร้ังน้ี เนนศึกษาเฉพาะ

ศักยภาพของกรมการแพทย ในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of
Asia) ในบริบทของกรมการแพทย โดยใชแนวทางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ดังน้ี
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถาบันกรมการแพทยเปนสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง /สถาบัน
ระดับชาติ (Centers of Excellence / National Institutes)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาวิชาการ ระบบบริการตติยภูมิ และศูนยการแพทยระดับภูมิภาคของ
ประเทศ (Regional Referral Centers)

ยุทธศาสตรที่ 3 ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางเปนระบบตามบริบทของ
กรมการแพทย

1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา
เนนศึกษาศักยภาพของกรมการแพทยในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย

(Medical Hub of Asia) โดยทําการศึกษา 2 ดานประกอบดวย นโยบายในการรองรับการเปน
ศูนยกลางการแพทยของเอเชีย การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย เฉพาะใน
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษา
ศึกษาระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2553

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 กรมการแพทยมียุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย

ในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) สําหรับใชเปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางและแผนความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการแพทยของประเทศไทย

1.4.2 มีขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของ
เอเชีย (Medical Hub of Asia) พ.ศ. 2553 - 2557



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ.

2553-2557)
2.1.2 การวางแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ (Center of

Excellence)
ซึ่งขอเสนอรายละเอียดดังน้ี
2.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ.

2553-2557)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชียของกระทรวง

สาธารณสุข (พ.ศ. 2547-2551) (กระทรวงสาธารณสุข.2546: 1-18)
โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน กําลังพัฒนาเขาสู ระบบการรับรองคุณภาพตา ม

มาตรฐานสากลอยางไมหยุดยั้ง ในขณะที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีคณะแพทยศาสตร
ยังมีบทบาทเปนศูนยการแพทยเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติอีกดวย  อยางไรก็ตามพบวา
โรงพยาบาลของรัฐบาล มีอัตราการครองเตียงประมาณรอยละ 90 และยังคงเนนภารกิจหลักในการ
ดูแลประชาชนไทยตามระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ดังน้ันศักยภาพที่เหลือจากอัตราการ
ครองเตียงจึงเปนของโรงพยาบาลเอกชน (คาดวาไมตํ่ากวา 10,000 – 15,000 เตียง) ซึ่งสามารถ
รองรับลูกคาชาวตางชาติ และทํารายไดใหแกประเทศไดอีกมาก นอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐาน
ของการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจากสถานพยาบาล  และบุคลากรที่เขาขั้นมาตรฐานสากลแลว
ชาวตางชาติยังนิยมมารับบริการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทย อันเน่ืองมาจากการใหบริการที่ใหการ
ดูแลผูปวยเสมือนคนในครอบครัว  ทําใหผูปวยเกิดความประทับใจในตัวบุคลากรทางการแพทยและ
พยาบาลของประเทศไทย  สําหรับในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ยังมีกิจกรรมที่กําลังเปนที่นิยม
อยางแพรหลายในทั่วทุกมุมโลก น่ันคือการดูแลสุขภาพแบบองครวม ซึ่งในประเทศไทยธุรกิจการ
ใหบริการสปาไทย การนวดไทย การฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพระยะยาวไดรับการ
ตอบสนองอยางดี ทั้งน้ี เน่ืองจากสังคมสมัยใหมโดยสวนรวมทําใหผูคนเกิดความเครียดมากขึ้น
ฉะน้ันการดูแลสุขภาพแบบองครวมจึงเปนทางเลือกใหม เปนวิถีชีวิตที่คนในปจจุบันแสวงหา
สุขภาพเร้ือรัง ยังเปนแนวโนมสรางรายไดใหแกประเทศไดเชนกัน เน่ืองจากประเทศญ่ีปุนและบาง
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ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เชน สวีเดน กําลังใหความสนใจที่จะสงผูสูงอายุ หรือผูมีปญหาสุขภาพ
มารับการดูแลสุขภาพระยะยาวในประเทศไทย

วิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Thailand : Center of Excellent
Health Care of Asia) ภายใน 5 ปขางหนา (พ.ศ.2551)” โดยกําหนดวิสัยทัศนยอยไวดังน้ี

1. วิสัยทัศนของการพัฒนาธุรกิจบริการรักษาพยาบาล : ประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การแพทยของเอเชีย (Thailand : The Excellent Medical Hub of Asia)

2. วิสัยทัศนของการพัฒนาธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ดูแลสุขภาพของเอเชีย (Thailand : The Wellness Capital of Asia)

วัตถุประสงค คือ เพื่อสงเสริมสนับสนุนทั้งภาครัฐบาลและเอกชนใหพัฒนาบริการธุรกิจ
บริการรักษาพยาบาลใหเขาสูมาตรฐานสากลนํารายไดเขาสูประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการ
บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพประจําป

เปาหมายรายได
ระหวางป พ.ศ.2547–2551 ประมาณการรายได 5 ป เปนเงินรวม 210,815 ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ
ในป 2547 จะเร่ิมดําเนินการใน 4 จังหวัด คือ ในสวนกลาง กรุงเทพมหานคร สวนภูมิภาค

คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม และที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และในปตอไปจะขยายผล
ไปสูจังหวัดทองเที่ยวที่มีศักยภาพตอไป

ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป ระหวางป 2547-2551
การประเมินผล
มีรายไดจากการใหบริการธุรกิจสุขภาพ ในป 2547 จํานวน 26,131 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 21.44
- ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
คือ การพัฒนาธุรกิจบริการรักษาพยาบาลใหแกชาวตางชาติโดยมีรายไดจากผูปวย

ชาวตางชาติ 19,635 ลานบาท ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4
- ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1. จํานวนผูปวยชาวตางชาติที่มาใชบริการ 850,000 คน ในป 2547
2. มีมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากลใหบริการแกชาวตางชาติ
3. จํานวนผูประกอบการวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข เปนเจาภาพหลัก โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐบาลและเอกชน ดังน้ี
1. ภาครัฐบาล จะรวมมือกันผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพของภาคเอกชน ไดแก กระทรวง

พาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลฯลฯ โดยภาครัฐบาลมีหนาที่พัฒนารับรองมาตรฐานธุรกิจบริก าร
สุขภาพใหมีคุณภาพในระดับสากล ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยแกไขปญหาตางๆ ที่
เปนอุปสรรคตอการพัฒนา สนับสนุนการวิเคราะห ศึกษา วิจัยพัฒนาตนแบบธุรกิจบริการสุขภาพ /
ผลิตภัณฑสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการและผูใหบริการ พัฒนาและสงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความเชื่อมั่นในสินคาและบริการสุขภาพ พัฒนากลไก
การประสานงานภาครัฐและเอกชน  สงเสริมการประชุมวิชาการนานาชาติดานธุรกิจบริการสุขภาพ

2. ภาคเอกชน ไดแก บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคม
ผูผลิตยาสมุนไพร สมาคม/ชมรมสปา สมาคม/ชมรมนวดไทย ฯลฯ โดยภาคเอกชน มีหนาที่
ยกระดับคุณภาพและพัฒนาความแตกตางของธุรกิจบริการสุขภาพ ใหมีความเดนชัด มีเอกลักษณ
สรางความประทับใจใหแกลูกคาดวยวิถีการตอนรับแบบไทยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง
บริการ ดวยการมีระบบฐานขอมูลการใหบริการลูกคาที่สามารถเชื่อมโยง ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดแบบเบ็ดเสร็จโดยใชระบบออนไลน ประสานงานกับภาครัฐ ทํางานเปนทีมเพื่อสราง
ภาพลักษณของสินคา

การเปดเสรี“สุขภาพ” ของอาเซียนป 2553 : โอกาสของธุรกิจรักษาพยาบาลไทย (ศูนยวิจัย
กสิกร, 2553) อาเซียนไดเรงรัดการเปดเสรีดานการคาสินคา 9 สาขา และภาคบริการ 5 สาขา ตาม
กรอบแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ภายในป 2558 ที่มีเปาหมายใหอาเซียนเปนตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตรวมกัน (Single Market
and Production Base) โดยการเปดเสรีการคาสินคา ภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนยาย
แรงงานทักษะ รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น การเปดเสรีภาคบริการ 5 สาขาเรงรัดของ
อาเซียน การเปดเสรีบริการสาขาสุขภาพนาจะเปนโอกาสของธุรกิจไทยในการขยายการลงทุนใน
อาเซียน โดยกรอบการเปดเสรีภายใต AEC ประเทศอาเซียนมีกําหนดขยายเพดานการถือหุนของนัก
ลงทุนอาเซียนเปนรอยละ 70 ภายในป 2553 รวมทั้งยกเลิกเงื่อนไขตางๆ ที่เปนขอจํากัดการเขาสู
ตลาดธุรกิจบริการสาขาสุขภาพของนักลงทุนอาเซียน ธุรกิจสาขาสุขภาพของไทยที่มีศักยภาพและ
คาดวาจะไดรับผลดีจากการขยายธุรกิจในอาเซียน ไดแก โรงพยาบาล สปา แพทยแผนไทย และ



8

ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากน้ี อาเซียนไดมีการจัดทําความตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual
Recognition Arrangements : MRAs) ดานบุคลากรในสาขาสุขภาพ 3 สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย
และพยาบาล  เพื่อชวยใหการเคลื่อนยายแรงงานในกลุมอาเซียนมีความสะดวกมากขึ้น โดยไดเร่ิมมี
ผลบังคับใชแลวต้ังแตเดือนธันวาคม 2549 สําหรับ MRAs สาขาพยาบาล และเดือนสิงหาคม 2552
สําหรับ MRAs สาขาแพทยและทันตแพทย ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อมุงสูเปาหมายการเคลื่อนยาย
แรงงานทักษะอยางเสรีภายในป 2558

ปจจัยสนับสนุนใหธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยเขาไปลงทุนในอาเซียน ไดแก ศักยภาพของ
ธุรกิจรักษาพยาบาลและการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลของไทยในฐานะที่ไทยเปนประเทศที่ดึงดูด
ผูปวยตางชาติเขามารักษาพยาบาลในประเทศมีจํานวนมากเปนอันดับที่ 1 ในเอเชีย โดยมีจํานวน
ผูปวยตางชาติมากกวา 1.5 ลานคนตอป สูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียไมวาจะเปนสิงคโปร (อันดับที่
2 ในเอเชีย) มาเลเซีย และอินเดีย ที่มีจํานวนตํ่ากวา 1 ลานคนตอป เน่ืองจากขอไดเปรียบของไทย
ดานคาบริการรักษาพยาบาลที่ตํ่ากวาสิงคโปรที่ถือเปนคูแขงสําคัญ แมวาคาบริการรักษาพยาบาล
ของไทยอยูสูงกวาคารักษาพยาบาลของประเทศอินเดีย แตศักยภาพของไทยดานการเปนแหลง
ทองเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงไดชวยดึงดูดผูปวยตางชาติใหเขามาใชบริการรักษาพยาบาลในไทยเปน
จํานวนมาก โดยในปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลของไทยยังไดออกไปลงทุนทั้งในประเทศอาเซียนและ
นอกประเทศอาเซียนหลายประเทศ เชน จีน ตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) พมา และ
กัมพูชา

ตลาดสําคัญที่ธุรกิจรักษาพยาบาลไทยมีโอกาสเติบโต ไดแก ประเทศสมาชิกใหมอาเซียน
ไดแก ลาว พมา เวียดนามและกัมพูชา เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ีที่ยังเติบโตไดอีกมาก
และในปจจุบันการใหบริการดานการรักษาพยาบาลยังไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะการ
ใหบริการในกลุมประชาชนรายไดระดับกลาง-บน ทําใหเปนโอกาสที่ธุรกิจรักษาพยาบาลของไทย
อาจขยายตัวเพื่อรองรับความตองการรักษาพยาบาลในประเทศเหลา น้ี โดยธุรกิจไทยอาจพิจารณา
จัดต้ังธุรกิจใหบริการไดในหลายรูปแบบตามความตองการของแตละประเทศและพื้นที่ลงทุน เชน
บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกขนาดเล็ก หรือศูนย Day Care เปนตน ทั้งน้ี นอกจากธุรกิจ
ไทยจะสามารถรองรับความตองการรักษาพยาบาลที่ขยายตัวในประเทศเหลาน้ีแลว ยังเปนโอกาส
ใหผูปวยตางชาติจากประเทศใกลเคียงนอกอาเซียน ที่สําคัญ ไดแก จีนตอนใตที่อยูติดกับประเทศ
ลาวและเวียดนาม สามารถเดินทางเขามารักษาในโรงพยาบาล/ธุรกิจบริการสุขภาพตางๆ ของไทย
ในลาวและเวียดนามไดดวย

นอกจากน้ี ผลของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนของอาเซียนและการพัฒนาเสนทาง
เชื่อมโยงการขนสงและโลจีสติกสในภูมิภาคอินโดจีนที่ประกอบดวยลาว พมา เวียดนาม กัมพูชา
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ไทย และจีน โดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลางในภูมิภาค ไดชวยอํานวยความสะดวกใหการเดินทาง
ไปมาของประชาชนในภูมิภาคอินโดจีนผานเสนทางคมนาคมทางบกมีความรวดเร็วและคลองตัว
มากขึ้น ซึ่งนาจะสรางโอกาสใหโรงพยาบาลเอกชนของไทยเขาไปลงทุนจัดต้ังธุรกิจตามบริเวณหัว
เมืองหลักๆ ตามภูมิภาคของไทย เชน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการเดินทางเขามารักษาพยาบาล
ของกลุมคนเหลาน้ีมากขึ้น

ปจจัยทาทายโอกาสการขยายธุรกิจโรงพยาบาลของไทยในอาเซียน ไดแก ปญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทยทั้งในประเทศที่เขาไปลงทุนและในประเทศไทยเองดวย โดยเฉพาะ
จํานวนแพทยในไทยในปจจุบันมีอัตราสวนตอประชากรอยูที่ 1 ตอ 2,350 คน ซึ่งตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานสากลที่ 1 ตอ 1,500 คน การขยายธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยในอาเซียนอาจทําใหปญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในประเทศรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเปาหมายของทางการ
ไทยที่ดําเนินการใหไทยเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลในเอเชีย (Medical Hub) ต้ังแตป 2547
โดยการดึงดูดผูปวยตางชาติเขามารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการไหล
ออกของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลภาครัฐไปยังโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมาก สงผล
ใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลภาครัฐ และกระทบตอการ
ใหบริการรักษาพยาบาลของประชาชนในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งถือเปนการสรางภาระดาน
งบประมาณใหกับภาครัฐ

สําหรับการเคลื่อนยายแรงงานทางการแพทยอยางเสรีในอาเซียนภายในป 2558 อาจไมได
สงผลชวยดึงดูดแพทยจากอาเซียนใหเขามาทํางานในไทยมากนัก เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย
ในอาเซียนมีแนวโนมที่จะเลือกทํางานในประเทศที่มีคาจางสูงกวาอยางสิงคโปร  หรือประเทศนอก
อาเซียนอยางสหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป สวนพยาบาลชาวฟลิปปนสที่มีจํานวนมากและออกไป
ทํางานในตางประเทศในปจจุบัน สวนใหญเขาไปทํางานในประเทศนอกกลุมอาเซียนที่มีคาจางสูง
กวา และหากเลือกเขามาทํางานในอาเซียนก็มักจะเลือกทํางานในประเทศสิงคโปรและมาเลเซี ย
มากกวา เน่ืองจากคาจางที่สูงกวาของสิงคโปรและการใชภาษาอังกฤษที่กวางขวางกวาในประเทศ
ไทย นอกจากน้ี ปจจัยทาทายสําคัญอีกประการไดแก การแขงขันดึงดูดผูปวยตางชาติกับประเทศใน
อาเซียนอยางสิงคโปรและมาเลเซียที่ตางมีเปาหมายเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบา ลในเอเชีย
เชนเดียวกับไทย และทั้ง 2 ประเทศก็มีจํานวนบุคลากรทางการแพทยคอนขางจํากัดเชนกัน ทําให
ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรทางการแพทยในอาเซียนที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
รักษาพยาบาลในอาเซียนยังถือเปนขอจํากัดอยางหน่ึง
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สรุปและขอเสนอแนะ
สาขาสุขภาพถือเปนสาขาเรงรัดการเปดเสรีของอาเซียนทั้งภาคการคาสินคาและภาคบริการ

(ซึ่งครอบคลุมการจัดต้ังธุรกิจบริการและการเคลื่อนยายแรงงาน) การเปดเสรีการคาสินคาสุขภาพ
ของอาเซียนนาจะสงผลใหการสงออกสินคาผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมของไทย (เชน ผาพันแผลและ
ผากอส) ไปยังตลาดอาเซียนใหม 4 ประเทศ (CLMV) ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนามขยายตัว
ดีขึ้นหลังจากที่ 4 ประเทศเหลาน้ีมีกําหนดตองลดภาษีสินคาสาขาสุขภาพเปนรอยละ 0 ในป 2555
โดยเฉพาะการสงออกไปเวียดนาม พมา และกัมพูชา ที่ปจจุบันเปนตลาดสงออกสินคาผลิตภัณฑ
ทางเภสัชกรรมที่สําคัญของไทยในอันดับตนๆ แตการสงออกผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมของไทยยังมี
มูลคาไมสูงนัก ขณะที่การลดภาษีสินคาสาขาสุขภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ มี
ภาษีเหลือรอยละ 0 ไปแลวต้ังแตป 2550

สําหรับการสงออกสินคาสาขาสุขภาพอ่ืนๆ ของไทยในอาเซียนยังมีไมมากนักไมวาจะเปน
อุปกรณ/เคร่ืองมือทางการแพทย และสินคายา/เวชภัณฑ โดยสิงคโปรเปนประเทศเดียวในอาเซียนที่
มีบทบาทสําคัญโดยมีมูลคาสงออกสุทธิอุปกรณ/เคร่ืองมือทางการแพทย และสินคายา/เวชภัณฑ
ขณะที่ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ รวมทั้งไทยเปนประเทศผูนําเขาสุทธิสินค าเหลาน้ี สวนการสงออกถุง
มือยางตรวจโรคและถุงมือผาตัดของไทยถือวามีบทบาทสําคัญในตลาดโลก โดยไทยเปนประเทศผู
สงออกมากเปนอันดับที่ 2 รองจากมาเลเซีย แตมูลคาการคาของไทยกับประเทศในอาเซียนคอนขาง
นอย สวนใหญเปนการสงออกไปยังประเทศนอกกลุมอาเซียน ไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ
ญ่ีปุน

ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวาการเปดเสรีสาขาสุขภาพของอาเซียนในภาคบริการนาจะสง ผลดี
ตอไทยมากกวา โดยเปดโอกาสใหธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยขยายเขาไปลงทุนในประเทศอาเซียน
ไดมากขึ้นจากขอผูกพันที่อาเซียนจะตองยกเลิกเงื่อนไขการเขาสูตลาดภาคบริการสาขาสุขภาพและ
ขยายสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนเปนรอยละ 70 ภายในป 2553 ปจจัยสนับสนุนให
ธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยเขาไปลงทุนในอาเซียน ไดแก ศักยภาพของธุรกิจรักษาพยาบาลและ
การบริหารธุรกิจโรงพยาบาลของไทยในฐานะที่ไทยเปนประเทศที่ดึงดูดผูปวยต างชาติเขามา
รักษาพยาบาลในประเทศมีจํานวนมากเปนอันดับที่ 1 ในเอเชีย คารักษาพยาบาลที่คอนขางตํ่า และ
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูปวยตางชาติ โดยตลาดสําคัญที่ธุรกิจรักษาพยาบาลไทยมีโอกาสเติบโต
ไดแก ประเทศสมาชิกใหมอาเซียน ไดแก ลาว พมา เวียดนามและกัมพูชา เน่ื องจากเศรษฐกิจ
ประเทศเหลาน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีกและบริการรักษาพยาบาลในประเทศลาว พมา เวียดนามและ
กัมพูชา ยังไมเพียงพอตอความตองการ นอกจากน้ี การเขาไปลงทุนในลาวและเวียดนามยังอาจ
สามารถดึงดูดผูปวยชาวจีนตอนใตที่มีพรมแดนอยูติดกับประเทศลาวและเวียดนามใหเขามารักษา
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ในธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยใน 2 ประเทศน้ีไดดวย นอกจากน้ี ผลของการเปดเสรีทางการคาและ
การลงทุนของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการขนสงและโลจีสติกสในภูมิภาคอินโด
จีนยังจะชวยอํานวยความสะดวกใหการเดินทางไปมาของประชาชนในภูมิภาคอินโดจีนผาน
เสนทางคมนาคมทางบกมีความรวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น ซึ่งนาจะสรางโอกาสใหโรงพยาบาล
เอกชนของไทยเขาไปลงทุนจัดต้ังธุรกิจตามบริเวณหัวเมืองหลักๆ ตามภูมิภาคของไทย เชน จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อรองรับการเดินทางเขามารักษาพยาบาลของกลุมคนเหลาน้ีมากขึ้น

อยางไรก็ตาม การขยายธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยในอาเซียนอาจตองเผชิญปจจัย      ทา
ทายหลายดาน ไดแก ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในประเทศอาเซียนที่เขาไปลงทุน
และในประเทศไทยเอง และคาดวาเปาหมายการเคลื่อนยายแรงงานทางการแพทยภายในอาเซียน
อยางเสรีในป 2558 ที่อาจชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนแพทยของไทยนาจะสงผลคอนขางจํากัด
เน่ืองจากคาจางในไทยที่ถูกกวาประเทศอาเซียนอยางสิงคโปรซึ่งอาจไมสงผลดึงดูดแรงงานใหเขา
มาทํางานในไทยมากนัก และความไมเพียงพอของจํานวนแพทยในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เชนกัน
โดยเฉพาะสิงคโปรและมาเลเซียที่ตางมีเปาหมายเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลในภูมิภาค
เชนเดียวกันไทย ความสําเร็จของการขยายธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยในประเทศอาเซียนจากการ
เปดเสรีสาขาสุขภาพภายใน AEC ดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถในการแขงขัน การศึกษาตลาดใน
แตละประเทศและแตละประเภทธุรกิจ กฎระเบียบภายในของแตละประเทศที่แตกตางกัน และแผน
ในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขณะเดียวกันการขยายธุรกิจรักษาพยาบาลในตางประเทศของโรงพยาบาลเอกชนไทยอาจ
ซ้ําเติมปญหาขาดแคลนแพทยในปจจุบันใหรุนแรงมากขึ้น และอาจสงผลกระทบตอเปาหมายการ
เปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชียที่ตองการดึงดูดผูปวยตางชาติเขามารักษาพยาบาล
ในไทย โดยคาดวาปญหาการแยงชิงบุคลากรทางการแพทยภายในประเทศระหวางผูใหบริการ
สาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนยังคงรุนแรงตอไป โดยเฉพาะภายใตขอจํากัดดาน
งบประมาณภาครัฐ ภาครัฐอาจจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรและโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนๆ ที่จําเปนรวมกับภาคเอกชน โดยการพิจารณาปจจัยหลายๆ ดาน ไดแก การรักษา
เปาหมายในการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางทั่วถึง การคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแวดลอมและการขยายตัวของธุรกิจเอกชน และการรักษาบุคลากรในภาครัฐใหมีจํานวน
เพียงพอสําหรับภารกิจของภาครัฐ

ปญหาการไหลออกของบุคลากรทางการแพทยจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนที่ทางการไทยได
ใชงบประมาณลงทุนดานการผลิตบุคลากรไปคอนขางมาก ซึ่งสงผลกระทบตอเปาหมายการใหการ
บริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนในภาคชนบทหรือประชาชนที่มี
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รายไดตํ่า การไหลออกของบุคลากรทางการแพทยภาครัฐไปยังโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนที่พรอมใหบริการผูปวยตางชาติมีจํานวนราว 30 ราย ซึ่งลวนเปนโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ จากจํานวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในไทยที่มีอยูราว 350 ราย ถือเปนประเด็น
สําคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนอาจตองรวมกันพิจารณาถึงความจําเปนของการเขามามีสวนรวมของ
ภาคเอกชนในการรวมรับภาวะตนทุนในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมากขึ้น

2.1.2 การวางแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ (Center of
Excellence) ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ความมุงหวังที่จะพัฒนาองคการของตนใหเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง (High
Performance Organization: HPO) หรือองคการที่เปนเลิศ (Excellence Organization) กันทั้งสิ้น
เน่ืองจากองคการที่มีขีดสมรรถสูงน้ันยอมจะเปนรากฐานและแนวทางที่สําคัญที่จะทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ปจจุบันหนวยงานเอกชนหลายแหงไดตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง เชน การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทยไดประกาศออกมาอยางชัดเจนวาตองการกาวสูความเปนเลิศ (Moving Forward to
High Performance Organization) โดยทางปตท.ไดนิยามคําวาองคการแหงความเปนเลิศน้ัน
หมายถึง “องคการที่ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง มีผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน สรางผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ยั่งยืน และมีความสามารถเดนชัด ในการสรางมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศ เพื่อสรางและธํารงไว
ในความสามารถทางการแขงขันที่เหนือกวา” สําหรับหนวยราชการน้ัน การที่จะเปนองคการที่มีขีด
สมรรถนะสูงยอมไมสามารถที่จะวัดไดดวยผลตอบแทนทางธุรกิจเชนเดียวกับองคการธุรกิจ
อยางไรก็ดีไดมีความพยายามในการที่จะใหคําจํากัดความหรือนิยามของหนวยราชการ ที่เปน
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง Gartner Group บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ระบุไววาองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) น้ันควรจะประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ หาประการดวยกัน ประกอบดวย

1. การต้ังเปาหมายที่ทาทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเปาหมายน้ัน (Setting
ambitious targets and achieving them)

2. การมีคานิยมรวมกันของบุคลากรทั่วทั้งองคการ (Shared values)
3. การมุงเนนที่ยุทธศาสตรและการทําใหทั่วทั้งองคการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

(Strategic focus and alignment) รายงานผลการศึกษา การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. การแปลงยุทธศาสตรไปสูสิ่งที่สามารถเขาใจและปฏิบัติได (Translating strategy into

operational terms)
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5. เปนองคการที่มีความยืดหยุน (Business agility)
Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks (2003) จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ

Accenture ไดชี้ใหเห็นวาการที่หนวยงานราชการจะเปนองคการที่มีขีดสมรรถสูง (High
Performance Organization) ไดน้ันจะตองประกอบดวยคุณลักษณะหรือแนวทางสําคัญหกประการ
ไดแก

1. การมุงเนนที่ผูรับบริการ (Client-centered)
2. การมุงเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ (Outcome-oriented)
3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)
4. มีความคิดสรางสรรคและมีความยืดหยุน (Innovative and flexible)
5. พรอมที่จะทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน (Open and collaborative)
6. มีความมุงมั่น (Passionate)
โดยทาง Linder และ Brooks (2003) ไดใหรายละเอียดลงไปอีกวาจากคุณลักษณะที่สําคัญ

ทั้งหกประการ หนวยงานราชการจะตองมีความสามารถ (Capabilities) ที่สําคัญอีกเกาประการไดแก
1. การวางยุทธศาสตรและนโยบาย (Strategy and policy making)
2. การออกแบบองคการและกระบวนการทํางาน (Organization and process design)
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
4. การมีพันธมิตรและเครือขาย (Partnering)
5. การดําเนินงานที่ดี (Operations)
6. การตลาดและการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา (Marketing and CRM)
7. การจัดหาและการขนสง (Procurement and logistics)
8. การบริหารทุนมนุษย (Human capital management)
9. การบริหารขอมูลสารสนเทศ (Information management)
นอกเหนือจาก Linder และ Brooks แลว ยังมีที่ปรึกษาจาก Accenture อีกสองคนที่พยายาม

หาคุณลักษณะขององคการที่มีขีดสมรรถนะสูง โดย Vivienne Jupp และ Mark P. Younger ไดระบุ
ไววาองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงควรประกอบดวยคุณลักษณะทั้งหมดเจ็ดประการ ไดแก

1. มุงเนนที่ผลลัพธและการนําเสนอคุณคาอยางตอเน่ือง (Relentlessly outcome and value
focused)

2. มีประสิทธิภาพสูง (Highly efficient) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
และพรอมจะเปลี่ยนความคิดไปสูการปฏิบัติ (Aware of changes in their environments, and able to
translate insight into action)
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3. มุงเนนในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเดน ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหา
ผูอ่ืนใหมาทําในกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลัก (Highly focused on their core capabilities, and adopt
outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore activities)

4. เปนองคการที่มีความยืดหยุนสูง (Highly agile)
5. ใหความสําคัญตอการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร (Committed to the growth and

development of their employees)
6. มีผูนําที่มีความมุงมั่นและกลา (Headed by courageous leaders)
ในอเมริกาและในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไดมีการกําหนดเกณฑคุณภาพมาตรฐาน

สําหรับการดําเนินงานขององคการตางๆ โดยในอเมริกาน้ันมีการมอบรางวัลใหกับองคการที่
สามารถดําเนินงานไดตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานเหลาน้ัน (Malcolm Balbrige National Quality
Award) สวนในประเทศไทยทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติก็ไดมีการนําเกณฑ MBNQA มาปรับ
เปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อเปนแนวทางในการ
ยกระดับและพัฒนาองคการธุรกิจของไทยสูความเปนองคการชั้นเลิศ ตอมาทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
จัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เพื่อเปน
แนวทางใหหนวยราชการใชในการประเมินผลตนเอง อันจะนําไปสูการยกระดับการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ โดยถาองคการใดที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑเหลาน้ีไดในระดับที่ดี ยอมจะเปนเหมือนกับ
เคร่ืองรับรองถึงความเปนเลิศขององคการไดในระดับหน่ึง เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมี
ทั้งสิ้น 7 หมวด ประกอบไปดวย

หมวด 1 การนําองคการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
Robert Kaplan และ David Norton สองนักวิชาการผูพัฒนาแนวคิดเร่ือง Balanced

Scorecard (BSC) ก็ไดมีการคัดเลือกองคการตางๆ ทั่วโลกทั้งภาคราชการและเอกชนที่นําแนวคิด
ของ BSC ไปปรับใชแลวมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ใหเขามาอยูใน Balanced Scorecard Hall of



15

Fame โดยตัวอยางของหนวยงานภาครัฐที่ไดรับเลือกใหเขามาอยูใน BSC Hall of Fame
ประกอบดวย

• City of Brisbane
• City of Charlotte
• Defense Finance and Accounting Service
• Economic Development Administration
• Fulton County School
• Grupo Nacional Provincial
• Royal Canadian Mounted Police
• Royal Norwegian Air Force
• TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
• Texas State Auditor’s Office
• U.S. National Reconnaissance Office
• UK Ministry of Defense
• University of California, San Diego
• U.S. Army
Kaplan และ Norton (2006) ไดศึกษาถึงแนวทางในการปฏิบัติขององคการเหลาน้ีวามี

แนวทางอยางไร โดยสามารถกลั่นออกมาเปนแนวทางหลักๆ ที่จะทําใหองคการมีความมุงเนนไปที่
ยุทธศาสตร (Strategy-Focused Organization) ไดทั้งหมดหาประการ ไดแก

หลักการที่ 1 ผูนําตองเปนผูทําการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองคการ (Mobilize change
through executive leadership)

หลักการที่ 2 การแปลงยุทธศาสตรสูสิ่งที่สามารถจับตองได (Translate strategy into
operational terms)

หลักการที่ 3 การทําใหทั้งองคการสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร (Align the
organization to the strategy)

หลักการที่ 4 การจูงใจเพื่อใหทุกคนใหความสําคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร (Motivate to
make strategy everyone’s job)

หลักการที่ 5 การดูแลใหการบริหารยุทธศาสตรเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง (Govern to
make strategy a continual process)



16

แนวคิดตางๆ ขางตนเปนแนวคิดที่พยายามอธิบายถึงคุณลักษณะหรือแนวทางในอันที่จะทํา
ใหหนวยงานภาครัฐเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงหรือองคการแหงความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรของกรมการแพทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรสูความเปนเลิศ มีดังน้ี
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เสริมสรางองคความรูดานการแพทยระดับตติยภูมิ โดยการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา

และถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี และการบริการ
2. พัฒนาเครือขายวิชาการเพื่อสรางมาตรฐานการบริการตติยภูมิ และพัฒนาศักยภาพของ

สถานบริการ  และระบบเครือขาย
3. นําเอาความรูความชํานาญของกรมการแพทยไปแกไขปญหาสุขภาพสําคัญของ

ประชาชน ตามนโยบายดานสุขภาพเชิงรุก
4. บําบัดรักษาฟนฟู และแกไขปญหาการติดยาและสารเสพติด
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอ้ือตอการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสถาบันกรมการแพทยเปนสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง / สถาบัน

ระดับชาติ (Centers of Excellence/   National Institutes)
1.1 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาศูนยความเปนเลิศโดยใหหนวยงาน

ดําเนินการพัฒนาใน 7 องคประกอบ ควบคูกันไปภายใตศักยภาพที่มีอยู  ไดแก
- Super  tertiary Care
- Research and Development Center
- Training Center
- Reference Center
- National Body and Policy Advocacy
- Referral Center
- Network
1.2 สนับสนุนทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของแผนพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
1.3 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถและทักษะในการดําเนินงาน

พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
1.4 พัฒนาระบบการติดตามกํากับการดําเนินงาน
1.5 พัฒนาขอเสนอทางนโยบายดานสุชภาพเชิงรุก
1.6 พัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาวิชาการ ระบบบริการตติยภูมิและศูนยการแพทยระดับภูมิภาคของ
ประเทศ

2.1 เรงรัดการดําเนินงานสรางเครือขายวิชาการแกศูนยการแพทยระดับภูมิภาค
2.2 สนับสนุนงบประมาณตามลําดับความสําคัญของแผนพัฒนาศูนยการแพทย

ระดับภูมิภาค
2.3 สราง/พัฒนาระบบขอมูลการสงตอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน

ภายในกรมการแพทย และกับหนวยงานระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 3 : ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางเปนระบบตามบริบทของ

กรมการแพทย
3.1 สงเสริมใหหนวยงานบูรณาการองคความรู/เทคโนโลยีและนําไปแกไขปญหา

สุขภาพแกประชาชน
3.2 เรงรัดการพัฒนาและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการแกไข

ปญหาสุขภาพของประชาชน
3.3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและองคกร

เอกชนในการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
3.4 พัฒนารูปแบบและกลไกที่ชัดเจนในการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญของ

ประชาชน
3.5 จัดทําโครงการนํารองระดับภูมิภาค/เขต  ตามนโยบายดานสุขภาพเชิงรุก

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 ผลงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการไดศึกษาคนควาผลการวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ พบที่สําคัญสรุปไดดังน้ี
ตามสถิติที่กรมสงเสริมการสงออกไดรวบรวมไว ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

มีผูประกอบการประมาณ 400 ราย โดยโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพรอมในการใหบริการชาว
ตางประเทศมี 30 ราย ปจจุบันประเทศไทย เปนศูนยกลางบริการทางการแพทยที่มีชื่อเสียง และ
กาวหนาสูมาตรฐานสากล จนเปนที่นิยมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก จากสถิติชาวตางประเทศที่เขา
มารับบริการทางการแพทยในประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2547 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,103,095 คน เพิ่มขึ้นจากป 2546 (973,532 คน) รอยละ 13.31 และสามารถสรางรายไดเขา
ประเทศถึง 29,000 ลานบาท โดยมีชาวญ่ีปุนเปนอันดับหน่ึง 247,238 คน รองลงมาคือชาวอเมริกัน
118,771 คน ในป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,249,984 คน เพิ่มขึ้นจากป 2547 (1,103,095 คน) รอยละ
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13.31 สวนใหญเปนชาวตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศใกลเคียงหรือทํางานอยูในประเทศไทย
(Expatriates) ประมาณรอยละ 60 สวนชาวตางประเทศจากประเทศใกลเคียงที่บินตรงเขามาใช
บริการสุขภาพมีประมาณรอยละ 30 สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 เปนนักทองเที่ยวตางประเทศ โดย
ประเทศคูแขงที่สําคัญของไทยคือ สิงคโปร มาเลเซีย อินเดียและจีน

ปจจัยที่ทําใหชาวตางชาติเลือกใชบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
1. ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําอันดับตนแหงหน่ึงในโลก การเดินทางมาประเทศ

ไทยสะดวก มีบริการดานการเดินทางทองเที่ยว พรอมอํานวยความสะดวกดานการเดินท างใหแก
นักทองเที่ยวจากประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน สนามบินนานาชาติที่เปนศูนยกลางการเดินทางใน
ภูมิภาค มีสายการบินมาประเทศไทยหลากหลายสายการบินใหเลือก มีเสนทางบินหลายเสนทาง
และตารางการบินเดินทางมาประเทศไทยทุกวันในหลายเสนทาง ทําใหเลือกเดินทางมาไทยสะดวก
มีโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐาน  อัตราคาเชาที่พักแขงขันได และมีอัตราตางๆ ใหเลือกตามความ
เหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย และมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบใหเลือก

2. สถานพยาบาลในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน มีมาตรฐานสากล เชน ได
รับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)

3. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผลิตบุคลากรทางการแพทยที่มีมาตรฐาน
สูอุตสาหกรรมการแพทย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร มีบทบาทเปนศูนยกลางการแพทยเฉพาะทางที่มี
ชื่อเสียงและไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ เชน โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแกน ฯลฯ และมีผลงานโครงการวิจัย
ทางการแพทยที่ไดรับการยอมรับและไดรับความสนใจสูงจากนักวิชาการแพทยในระดับนานาชาติ

5. คารักษาพยาบาลไดเปรียบ โดยคารักษาพยาบาลตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปอยางนอย 4-5 เทา

6. บุคลากรทางการแพทยของไทย เชน แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด
และบุคลากรดานอ่ืนที่เกี่ยวของทุกระดับใหบริการดวยความออนโยน เมตตาอารีตอผูปวยทั้งชาว
ไทย และชาวตางประเทศ ทําใหเกิดบริการที่นาประทับใจ โดยเฉพาะคนไขชาวตางประเทศที่ไดรับ
การรักษาพยาบาลในประเทศไทย ไปบอกเลาตอและกลับมาใชบริการรักษาพยาบาลซ้ําในไทย
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7. บริการและธุรกิจบริการดานการแพทยในประเทศไทย มีความหลากหลาย และมีแบบ
ผสมผสานใหคนไข ชาวตางประเทศเลือกใชบริการตามความตองการและเหมาะสม ภายใตการ
กํากับดูแลของแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ทั้งการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย
โบราณ การแพทยแผนไทยประยุกต การแพทยแผนจีน การแพทยธรรมชาติ และอ่ืนๆ

8. มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและธุรกิจบริการที่ใหบริการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวม (Integrative wellness center) ใหชาวตางประเทศเลือกใชบริการ เชน สปาไทย Destination spa,
Medical spa นวดแผนไทย กิจกรรมการดูแลสุขภาพ กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ การฟนฟูผูสูงอายุ การ
พํานักระยะยาวเพื่อการดูแลสุขภาพ (Long stay health care) อาหารเพื่อสุขภาพ

9. ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย ที่ผลิตโดยผูประกอบการไทยมีคุณภาพไดมาตรฐาน
สถานประกอบการไดรับมาตรฐารการผลิต (Good manufacturing practice) และมีองคการอาหาร
และยา (อย.) หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข กํากับควบคุมดูแลใหเปนที่นาเชื่อถือ ทําใหเกิด
ความนิยมใชมากขึ้นภายใตกระแสการใสใจดูแลรักษาสุขภาพทั่วโลกจะ เห็นไดวาประเทศไทยมี
ปจจัยตางๆ ที่สนองตอบประชาชนในตางประเทศที่ตองการแสวงหาทางเลือกในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นจากเหตุของการเจ็บปวยจากโรคภัยตางๆ ในขณะที่บริการรักษาพยาบาลในประเทศของตน
ไมเพียงพอ หรือมีปญหาดานมาตรฐานการรักษาพยาบาล หรือตองรอคิวนานจนไมมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิตที่มีอยู และตองการแสวงหาทางออกดวยการเลือกใชบริการรักษาพยาบาลในตางประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีปจจัยที่ เพิ่มโอกาสในการสรางคุณภาพ ชีวิตที่ ดีขึ้นใหแก
ประชาชนในตางประเทศที่ตองการเขามารักษาพยาบาลใน ประเทศไทย

ในป 2550 สถานพยาบาลเอกชน ที่จดทะเบียนจัดต้ัง ณ กองการประกอบโรคศิลปะ มี
จํานวน 17,792 แหง แบงเปน

1. สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน
- สถานพยาบาล (ไมเกิน 30 เตียง) 80 แหง 1,777 เตียง
- โรงพยาบาล (30 เตียงขึ้นไป) 253 แหง 34,015 เตียง

2. สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน (คลินิก) 17,396 แหง
รวม 17,729 แหง 35,792 เตียง
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ตาราง 1 แสดงจํานวนเตียงของสถานพยาบาลในประเทศ

สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยไวคางคืน
สถานพยาบาล โรงพยาบาล รวม

คลินิก รวมจังหวัด

แหง เตียง แหง เตียง แหง เตียง แหง แหง
กรุงเทพฯ 22 625 77 15,000 99 15,625 3,781 3,880
ภูมิภาค 58 1,152 176 19,015 234 20,167 13,615 13,849

รวม 80 1,777 253 34,015 333 35,792 17,396 17,729

สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน (คลินิก) ในกรุงเทพฯ 3,781 แหง แยกตาม
ลักษณะการดําเนินการไดเปน คลินิกเวชกรรม 1,857 แหง (49%) คลินิกทันตกรรม 1,183 แหง
(31%) คลินิกการแพทยแผนไทย 316 แหง (8%) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 188 แหง (5%) สห
คลินิก 71 แหง (2%) คลินิกกายภาพบําบัด 45 แหง (1%) คลินิกเทคนิคการแพทย 43 แหง (1%)
คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต 28 แหง (1%) และอ่ืนๆ 50 แหง (1%)

สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 333 แหง มีจํานวนเตียงคนไขที่ใหบริการแกคนไขไดรวม
35,792 เตียง อัตราการใชเตียง (Bed occupancy rate) ประมาณรอยละ 60 จึงทําใหโรงพยาบาล
เอกชนมีโอกาสที่จะใหบริการรักษาคนไขชาวตางประเทศไดมากกวาโรงพยาบาลของภาครัฐ ซึ่งมี
อัตราการใชเตียงเฉลี่ยประมาณรอยละ 90 และสถานพยาบาลของภาครัฐมีภารกิจหลักในการดูแล
รักษาประชาชนไทย ภายใตนโยบายบริการสังคมของภาครัฐ ศักยภาพของการใหบริการรักษาผูปวย
ชาวตางประเทศจึงมาจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีประมาณ 10,000-15,000 เตียง ที่สามารถสราง
รายไดเขาประเทศจํานวนมาก  ทั้งจากการรักษาพยาบาลผูปวย และคาใชจายของญาติและผูดูแล
ผูปวยระหวางที่พักอยูในประเทศไทย

2.2.2 รายงานผลการประชุมสัมมนา
ศูนยวิจัยกสิกรไทย รายงาน เร่ือง การเปดเสรี “สุขภาพ” ของอาเซียนป 2553 : โอกาสของ

ธุรกิจรักษาพยาบาลไทย โดยระบุวา สาขาสุขภาพเปนสาขาเรงรัดการเปดเสรีของอาเซียนทั้งดาน
การคาสินคาและภาคบริการ (ซึ่งครอบคลุมการจัดต้ังธุรกิจบริการและการเคลื่อนยายแรงงาน) โดย
อัตราภาษีของสินคาสาขาเรงรัดถูกลดลงเหลือรอยละ 0 ไปแลวต้ังแตป 2550 สําหรับประเทศ
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN-6) สําหรับภาคบริการสาขาสุขภาพ อาเซียนตองเปดตลาดโดย
ยกเลิกเงื่อนไขที่เปนขอจํากัดทั้งหมด รวมทั้งขยายเพดานการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนเปนรอย
ละ 70 ภายในป 2553 ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวาการเปดเสรีสาขาสุขภาพของอาเซียนนาจะสงผลดี
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ตอภาคธุรกิจไทยดานโอกาสการขยายธุรกิจบริการรักษาพยาบาลในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
สมาชิกใหมอาเซียน 4 ประเทศ (CLMV) ไดแก เวียดนาม ลาว พมาและกัมพูชา แตธุรกิจบริการ
รักษา พยาบาลของไทยยังมีขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ถือเปนปจจัยทาทายสําคัญ
ตอการขยายตัวของธุรกิจรักษาพยาบาลของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ภาครัฐและเอกชน
อาจตองรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข สวนผลดีจากการขยายการสงออกสินคาสาขาสุขภาพของ
ไทยในอาเซียนอาจจํากัดอยูในกลุมสินคาผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมที่มีมูลคาสงออกไมมากนัก
อาเซียนไดเรงรัดการเปดเสรีดานการคาสินคา 9 สาขา และภาคบริการ 5 สาขา ตามกรอบแผนงาน
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในป 2558 ที่มี
เปาหมายใหอาเซียนเปนตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production
Base) โดยการเปดเสรีการคาสินคา ภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงานทักษะ รวมถึง
การเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น การเปดเสรีภาคบริการ 5 สาขาเรงรัดของอาเซียน ไดแก บริการ
สุขภาพ ทองเที่ยว การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจีสติกส โดยอาเซียนวางแผนการเปดตลาด
ภาคบริการใหนักลงทุนอาเซียนโดยการยกเลิกเงื่อนไขขอจํากัดทั้งหมดและขยายเพดานสัดสวนการ
ถือหุนของนักลงทุนอาเซียนใหสูงขึ้นเปนรอยละ 70 ในป 2553

ตามมติครม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ เร่ือง แนว
ทางการพัฒนาศูนยกลางสุขภาพแหงประเทศไทย (Thailand Medical Hub) และรับทราบตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดําเนินการตาม ความเห็นและ
ขอเสนอแนะดังกลาวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาฯ สรุปไดดังน้ี

1. จัดต้ังหนวยงานเฉพาะเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบในการบูรณาการดําเนินงานการ
สาธารณสุข และการทองเที่ยวทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพของภูมิภาค
อยางจริงจัง

2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนขอมูลดานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ Medical Hub อาทิ ดานวัฒนธรรมและภาษาของผูมารับ
บริการ และกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน รวมทั้งการเจรจาผอนปรนขอจํากัดทาง
กฎหมายตางๆ ในระดับรัฐบาลและระดับผูประกอบธุรกิจ

3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมายและสัดสวนของแพทยตอประชากร
อยางชัดเจนโดยเบื้องตนควรกําหนดเปาหมายในระดับกลางคือ ประมาณ 1 : 1000 (แพทย :
ประชากร) รวมทั้งเรงผลิตบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของทั้งระบบ
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4. ควรมีการประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในการเขามามีสวนในการผลิต
แพทย

5. ปรับสวัสดิการและสรางระบบเสริมรายไดใหกับบุคลากรทางการแพทย
6. รูปแบบศูนยกลางสุขภาพแหงประเทศไทย (Medical Hub) ควรเปนในรูปแบบศูนยพัก

ฟนสุขภาพ ศูนยเสริมความงาม ศูนยดูแลและเวชศาสตรเชิงปองกันสุขภาพ
7. สงเสริมและสนับสนุนทั้งในเร่ืองบุคลากร การใชทรัพยากร อุปกรณการแพทย

Software ระบบสงตอการตลาด เปนตน โดยมีการรวมกันระหวางโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
(Sharing resources) และระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชน

8. สรางกลไกในการจัดสรรรายไดจาก Medical Hub ไปสูระบบสาธารณสุขของประเทศ
ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการเก็บภาษี คาธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งตองอยูในรูปแบบที่ไมขัดกับหลักการ
ของ WTO/ FTA และหลักการของรัฐบาลที่จะลด Tariff และ Non tariff พรอมทั้งกําหนดนโยบาย
ดานราคาการบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนมาตรฐานการบริการขั้นตํ่าในการรักษาพยาบาลและ
แผนการลงทุนดานนสุขภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 การประชุม ครม. นัดพิเศษคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอโครงการพัฒนาศิริราชสูสถาบันการแพทยชั้นเลิศในเอเซียอาคเนย เน่ืองจาก
โรงพยาบาลศิริราชมีศักยภาพและความพรอมทั้งในดานบุคลากรและวิชาการที่จะขยายการให
บริการ รวมทั้งพัฒนาขึ้นเปนศูนยกลางทางการแพทยในระดับนานาชาติ (International Medical
Hub) เพื่อสรางศักยภาพทางการแขงขันของประเทศได สมควรสนับสนุนใหโรงพยาบาลศิริราช
ดําเนินโครงการดังกลาว โดยใชพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาชวงที่เชื่อมคลอง
บางกอกนอยรวมเน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร พัฒนาเปนศูนยความเปนเลิศในดานการวิจัยทางการแพทย
ศูนยความเปนเลิศในดานการใหบริการทางการแพทย พิพิธภัณฑการแพทย ศูนยรักษาผูสูงอายุ ศูนย
เทคโนโลยีเวชศาสตรสนเทศ สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ตลอดจนสวนสุขภาพ สวน
สมุนไพร และพิพิธภัณฑทางการแพทย โดยใหกระทรวงคมนาคมรับเร่ืองน้ีไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) กระทรวงมหาดไทย การรถไฟแหงประเทศไทย สํานัก
งบประมาณ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของใหไดขอยุติ แลวรายงานผลใหนายกรัฐมนตรีทราบตอไป

ในสวนของกรมการแพทยมีหนวยงานนํารองที่อยูระหวางการเร่ิมตน คือ กรมการแพทยจับ
มือศูนยกลางการแพทยชั้นนํา แบงคอคเมดิเพล็กซ คร้ังแรกของความรวมมือดาน กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข “ศูนยโรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) สาขาสุขุมวิท” (Metta
International Eye Center) ณ ศูนยกลางการแพทยแบงคอค เมดิเพล็กซ ตนแบบศูนยสุขภาพ
และไลฟสไตลระดับโลก และยังจะเปนตนแบบศูนย Medical Hub กระทรวงสาธารณสุข
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ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางครบครัน มุงพัฒนาเปนสถาบันจักษุวิทยาแหงประเทศ
ไทยและระดับนานาชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานจักษุวิทยา จํานวน 11 สาขา ไดแก
1)ตอกระจก 2)กระจกตา 3)ตอหิน 4)จอประสาทตา 5)ประสาทวิทยา 6)ศัลยกรรมจักษุตกแตงและ
เสริมสราง 7) จักษุวิทยาเด็กและตาเข 8)โรคยูเวีย 9)คลินิกสายตาเลือนราง 10)จักษุพยาธิวิทยา และ
11)เลสิก จะใหบริการตรวจวินิจฉัยแบบครบวงจร การผาตัดรักษาดวงตาทั้งผาตัดเล็กและผาตัดใหญ
(Major and Minor Eye Surgery) ไดแก การผาตัดตอกระจกและเปลี่ยนกระจกตาสังเคราะห
(Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation) การผาตัดแกสายตามัวดวยเลเซอร (LASIK
and PRK) การผาตัดตอหิน (Glaucoma Surgery) การผาตัดตกแตงและเสริมสรางดวงตาและรอบ
ดวงตา (Occuloplastic Surgery) การผาตัดจอประสาทตา (Retinal Surgery) การบริการวัดแวนและ
เลนสสัมผัส (Eyeglasses and Contact Lens) เปนตน จะสามารถรองรับผูรับบริการทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติไดอยางเสมอภาคและทั่วถึง

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
โดยศึกษาศักยภาพของกรมการแพทยในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย

(Medical Hub of Asia) โดยใชหลักวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินความเปนไปได โดยมีกรอบแนวคิดในศึกษาดังน้ี

กรอบแนวคิดในศึกษา
ปจจัยในการศึกษา
 ภารกิจของกรมการ
แพทย
 การบริหารจดัการ
Medical Hub
 นโยบายในการ
รองรับการเปน
ศูนยกลางการแพทย
ของเอเชีย (Medical
Hub of Asia)

 รวบรวมผล
การศึกษาปจจัยตางๆ
ในการเปนศูนยกลาง
การแพทยของเอเชีย
(Medical Hub of
Asia)

การดําเนินการ
 ปจจัย แนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศนูยกลาง
สุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2553-
2557)
- การวางแผนยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาสูความเปน
เลิศ (Center of Excellence)
- การดําเนินงาน Medical Hub
โรงพยาบาลในประเทศ
 วัตถุประสงคการศึกษา

การวิเคราะห
 มียุทธศาสตรการ
พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศดาน
การแพทย ในการ
รองรับการเปน
ศูนยกลางการแพทย
ของเอเชีย (Medical
Hub of Asia)
 กรมการแพทยมี
ขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาความ
รวมมือระหวาง
ประเทศดาน
การแพทย

ผลท่ีไดรับ



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเอกสารรวมทั้งการรวบรวมขอมูล

โดยจะเปนการศึกษาในเชิงพรรณนาวิเคราะหจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ตามระเบียบวิธีการศึกษา
ดังน้ี

3.1.1 การศึกษาเอกสารโดยการประมวล รวบรวม และวิเคราะหเอกสารชั้นตน และชั้นรอง
ที่เกี่ยวของกับความเปนมาของบทบาทภารกิจของประเทศไทยเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการแพทย เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและเพื่อใหทราบสถานการณปจจุบัน

3.1.2 การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศดานการแพทย

3.1.3 การศึกษาวิเคราะห ภารกิจ ปญหาอุปสรรค ผลกระทบและขอจํากัดของกรมการ
แพทยตอความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย

3.1.4 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลาง
การแพทย (Medical Hub) ของกรมการแพทย

เมื่อไดขอมูลจากที่กลาวขางตน จะนําผลที่ประมวล วิเคราะห และสังเคราะหไดทั้งหมดมา
ใชในการพรรณนาวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub)
ของกรมการแพทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศ

3.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา
เอกสารชั้นตนและชั้นรอง ทั้งที่เผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพ บทความ รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงขอมูลที่ เผยแพรในฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เว็ปไซดตางๆ และจาก
แหลงขอมูล

3.2.1 กระทรวงสาธารณสุข
3.2.3 กรมสงเสริมการสงออก
3.2.3 กระทรวงการตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
3.2.4 WHO
3.2.5 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
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3.3 วิธีและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาน้ีจะวิเคราะห ภารกิจ ปญหาอุปสรรค ผลกระทบและขอจํากัดของกรมการแพทย

ตอความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทย เพื่อกําหนดรูปแบบและยุทธศาสตรการพัฒนา
ศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ของกรมการแพทย

3.4 ผลการศึกษา
จากการศึกษาคาควาเอกสาร พบวา ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ของ

ประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับประเทศที่มี
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice Study) พบวา ประเทศสิงคโปรเปนคูแขงที่สําคัญของไทย และ
มีความไดเปรียบในการแขงขันในหลายๆ ดาน โดยเนนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทั้งใน
ดานสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล เนนการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนมีนโยบายและกลไกเชิงรุกที่ชัดเจน มีการจัดต้ังคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ หรือที่เรียกวา Healthcare Service Working
Group นอกจากน้ี ยังมีStrategic Partner ทางวิชาการรวมกับตางประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมมือกันเปนอยางดี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางบริการ
ทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชีย ตามเปาหมายที่วางไวทั้งในดานการใหบริการและการฝกอบรม
แมวาประเทศไทยกําลังเผชิญกับคูแขงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียดวยกัน แตประเทศไทยยังคงเปน
ประเทศจุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ เน่ืองจากเหตุผล 4 ประการ คือ

1 . มีบุคล ากรทาง การแพท ยแล ะคุณภาพม าตรฐานการ รักษ าพย าบา ลที่ เ ข าขั้ น
มาตรฐานสากล (Human ResourceQuality)

2. บริการสุขภาพของไทยมีความหลากหลายและมีราคาที่สมเหตุสมผลและถูกกวาประเทศ
อ่ืนๆ ในระดับมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน (Reasonable Costs)

3. การใหบริการดวยไมตรีจิตที่นาประทับใจ เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําใหผูปวย
ประทับใจในบริการที่ใหการดูแลผูปวยเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว (Service and Hospitality) และ

4. มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย (Tourist Attraction) ซึ่งยังคงแสดงถึงโอกาสในการ
แขงขันสําหรับประเทศไทยอยางไรก็ตาม บริการทางการแพทยของไทยยังมีลักษณะคอนขางทั่วไป
(Generic) ซึ่งใหมูลคาเพิ่มตํ่า เชน การตรวจโรคทั่วไป และการตรวจสุขภาพ ในขณะที่ประเทศ
สิงคโปร ฮองกง และสหรัฐอเมริกา เนนการรักษาโรคเฉพาะทาง (Specialization) ซึ่งใหมูลคาเพิ่ม
สูง เชน การผาตัดสมอง การผาตัดหัวใจ และการรักษาโรคมะเร็ง เปนตน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควร
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หันมาใหความสําคัญและเนนการรักษาโรคเฉพาะทาง โดยมุงใหบริการในสาขาที่ไทยมีความ
ชํานาญ ในการน้ีไดมีการวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกรมการ
แพทย พบวามีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ดังน้ี

จุดแข็งของกรมการแพทย ไดแก
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มากมายหลากหลายสาขา แพทย พยาบาล เจาหนาที่

อ่ืนที่เกี่ยวของในงานมีความรูความสามารถประสบการณสูง
2. มีอุปกรณการแพทย เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการปรับปรุงเพิ่มเทคนิคตางๆ

ใหทัดเทียมตางประเทศ โดยไมหยุดยั้ง
3. มีชื่อเสียงในฐานะที่มีโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดขนาดใหญและมีสัมพันธที่ดีกับ

โรงพยาบาลทั่วประเทศ
4. เปนผูนําทางการเรียน การสอน แหลงวิชาการขนาดใหญของกระทรวงและมีความ

รวมมือกับสถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการศึกษาภาคคลินิก
โอกาสในการพัฒนา ไดแก
1. ความเชื่อถือในศักยภาพของประชาชนตอโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัด
2. กระแสระบบคุณภาพทําใหเกิดการพัฒนา
3. การปรับโครงสรางและปฏิรูประบบราชการทําใหเกิดโอกาสพัฒนางาน
4. เปนศูนยสงตอจาก รพ.สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ

และจากการศึกษาการดําเนินงาน Medical Hub ของโรงพยาบาลในประเทศ ดังน้ี
จากการประชุมนัดพิเศษ วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่

นายกรัฐมนตรีเสนอโครงการพัฒนาศิริราชสูสถาบันการแพทยชั้นเลิศในเอเซียอาคเนย เน่ืองจาก
โรงพยาบาลศิริราชมีศักยภาพและความพรอมทั้งในดานบุคลากรและวิชาการที่จะขยายการ
ใหบริการ รวมทั้งพัฒนาขึ้นเปนศูนยกลางทางการแพทยในระดับนานาชาติ (International Medical
Hub) เพื่อสรางศักยภาพทางการแขงขันของประเทศได สมควรสนับสนุนใหโรงพยาบาลศิริราช
ดําเนินโครงการดังกลาว โดยใชพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาชวงที่เชื่อมคลอง
บางกอกนอยรวมเน้ือที่ประมาณ 30 ไร พัฒนาเปนศูนยความเปนเลิศในดานการวิจัยทางการแพทย
ศูนยความเปนเลิศในดานการใหบริการทางการแพทย พิพิธภัณฑการแพทย ศูนยรักษาผูสูงอายุ ศูนย
เทคโนโลยีเวชศาสตรสนเทศ สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ตลอดจนสวนสุขภาพ สวน
สมุนไพร และพิพิธภัณฑทางการแพทย โดยใหกระทรวงคมนาคมรับเร่ืองน้ีไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ ) กระทรวงมหาดไทย การรถไฟแหงประเทศไทย สํานัก
งบประมาณ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของใหไดขอยุติ แลวรายงานผลใหนายกรัฐมนตรีทราบตอไป
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ธุรกิจโรงพยาบาล การเติบโตในอนาคต (Business.com, 2551:235) ขอมูลจากผลการ
สํารวจ ผนวกกับผลการสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาล และวิเคราะหทิศทางของธุรกิจโรงพยาบาล
วา การหลั่งไหลเขามาของเม็ดเงินจากตางประเทศในการรักษาพยาบาล ทําใหธุรกิจโรงพยาบาลมี
การเติบโตอยางตอเน่ือง ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลของไทยสามารถแบงตามตําแห นงทางธุรกิจ
ออกเปน 4 กลุมดวยกัน ไดแก โรงพยาบาลระดับ A+ โรงพยาบาลระดับ B+ โรงพยาบาลที่เนนบัตร
ทองและประกันสังคม และโรงพยาบาลของรัฐ

1. โรงพยาบาลระดับ A+: หรูหรา+ทันสมัย หัวใจของความอยูรอด
กลุมโรงพยาบาลระดับ A+ น้ัน ไดแก กลุมโรงพยาบาล ที่มีการปรับตําแหนงทางธุรกิจโดย

มุงเนนไปยังคนไขตางประเทศเปนหลัก โดยโรงพยาบาลหลักในกลุมน้ีไดแก โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ฯลฯ โรงพยาบาลในกลุมน้ี
มีคุณคากับสังคมไทยอยางมหาศาลในฐานะโรงพยาบาลที่ดึงเม็ดเงินจากตางประ เทศใหไหลเขามา
ในเมืองไทย ซึ่งโรงพยาบาลเหลาน้ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลไดเทียบเทากับทาง
โลกตะวันตก และบอยคร้ังที่ไดยินขาวความสําเร็จจากการผาตัดยากๆ และการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเขาชวยในการรักษา โรงพยาบาลกลุมน้ี จัดเปนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงมาก ไมวาจะ
เทียบกับในประเทศ ในภูมิภาค หรือเทียบกับประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ถาไดรับการสงเสริมใหดี
โรงพยาบาลในกลุมน้ีจะเปนหัวหอกสําคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลของไทยสู Medical Hub
ของภูมิภาคเอเชียและของโลก

2. โรงพยาบาลระดับ B+: แบรนด้ิง และแตกตางเพื่อความอยูรอด
โรงพยาบาลระดับ B+ เปนกลุมโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญที่ไมไดมุงเนนที่บัตรทองและ

ประกันสังคม แตเนนการรักษาคนไขที่เปนชาวไทยเปนหลัก โรงพยาบาลหลายแหงในกลุมน้ี กําลัง
ปรับปรุงมาตรฐานในการรักษาพยาบาล และยกระดับขึ้นสูระดับ A+ เพื่อเจาะกลุมคนไข
ตางประเทศ โดยโรงพยาบาลในกลุมน้ี ไดแก โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเจาพระยา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร โรงพยาบาลรามคําแหง ฯลฯ  โรงพยาบาลในกลุมน้ีสวนใหญตองเผชิญ
กับปญหาในการแขงขันที่รุนแรง ทั้งจากตลาดบนและตลาดลาง ทําใหตองปรับตัวอยางมากเพื่อ
ความอยูรอด โดยโรงพยาบาลในกลุมนําน้ันหลายๆ แหงมีการปรับตัวอยางโดดเดนทั้งดานการสราง
ภาพลักษณ ดานบริการ และดานการรักษาพยาบาล เชน ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืนของ
โรงพยาบาลเจาพระยา ศูนยโรคหัวใจของโรงพยาบาลพญาไท

3. โรงพยาบาลประกันสังคมและบัตรทอง: โรงพยาบาลเพื่อคนไทย และสังคมไทย
โรงพยาบาลในกลุมน้ี เปนอีกกลุมหน่ึงที่มีบทบาทอยางยิ่งตอสังคมไทย แมจะไมไดนํา

เงินตราเขาประเทศเหมือนอยางโรงพยาบาลในกลุม A+ แตกลับมีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของ
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คนในสังคมอยางมาก และยังเปนโรงพยาบาลที่เปนรากฐานสําหรับมนุษยเงินเดือน และผูที่ มีรายได
นอย ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศอีกดวย เสียงสะทอนจากสังคมไทยก็ไมคอยยอมรับ
โรงพยาบาลในกลุมน้ีสักเทาไร ดวยความเชื่อที่วา การรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและ
บัตรทองน้ัน จะไมไดคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดี ภาครัฐจึงควรมีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหโรงพยาบาลในกลุมน้ีมีบริการทางการแพทยที่ดี ไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับ ขณะเดียวกันความชวยเหลือของภาครัฐน้ัน ก็ตองระวังไมใหกระทบกับโรงพยาบาล
ในระดับ B+ ดวย

4. โรงพยาบาลรัฐ: รากฐานของวงการแพทยไทย
โรงพยาบาลรัฐ เปนโรงพยาบาลกลุมสุดทายที่อยูระหวางธุรกิจโรงพยาบาลและบริการ

ภาครัฐ เพราะโรงพยาบาลภาครัฐน้ีมุงเนนที่การบริการประชาชนเปนหลัก จึงเปนขวัญใจของคนที่มี
รายไดนอย แตขณะเดียวกันโรงพยาบาลภาครัฐก็มีการเปดบริการอีกรูปแบบหน่ึงที่เรียกวา “คลินิก
พิเศษ” เพื่อตอบสนองความตองการของคนระดับกลางในสังคม ที่พรอมจะจายเงินในระดับหน่ึง แต
ตองการบริการทางการแพทยที่ดี โรงพยาบาลในกลุมน้ี หลายแหงยังเปนแหลงผลิตบัณฑิตทาง
การแพทยที่มีคุณภาพออกสูสังคม ฉะน้ันภาครัฐจึงควรใหการสงเสริการพัฒนาของโรงพยาบาล
กลุมน้ีในระยะยาว และควรจะชวยสนับสนุนคาใชจายในบางสวน เพื่อใหโรงพยาบาลรัฐคงสถานะ
เปนที่พึ่งของคนยากตอไป

3 กลยุทธเพิ่มคุณคาโรงพยาบาลไทย (2546)
1. บุกตลาดอินเตอร
เพราะจํานวนผูปวยคนไทยของโรงพยาบาลเอกชนนอยลงจากวิกฤติเศรษฐกิจทําให

ผูประกอบการหลายแหงหันมาสนใจตลาดตางประเทศอยางจริงจัง ประกอบกับมาตรฐานที่คอนขาง
สูงของโรงพยาบาลไทยจํานวนมากในปจจุบันที่พรอมรักษาชาวตางชาติ นับวาเปนจุดเร่ิมตนที่ดี
สําหรับการกลายเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงสุขภาพแหงใหมในภูมิภาคเอเชียในอนาคต

• จํานวนผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทยรวม 400 ราย
• พรอมใหบริการชาวตางชาติ 33 ราย
กลุมลูกคาหลักไดแก ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย นักทองเที่ยวตางชาติที่เจ็บปวย

นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และ ผูปวยตางชาติที่ต้ังใจเขามารักษาใน
ประเทศไทย

• ตลาดใหญคือ ญ่ีปุน 1.3 แสนคน อเมริกา 5.9 หมื่นคน อังกฤษ 4.1 หมื่นคน
• ภายในป 2-3 ปขางหนา รัฐบาลคาดวาจํานวนผูปวยชาวตางชาติจะเพิ่มเปน 2 เทา คือ 1

ลานคน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15% ซึ่งคิดเปนมูลคาบริการประมาณ 27,000 - 30,000 ลานบาท
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โรงพยาบาลไทยนครินทร
เพื่อโปรโมตโรงพยาบาลแหงที่สองหลังสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ (หนอง

งูเหา) ซึ่งลงทุนไป 1,500 ลาน เพื่อรองรับกลุมนักเดินทางชาวตางชาติเปนหลัก โรงพยาบาลไทย
นครินทรจะทําตลาดผานบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวทั่วโลก ในรูปแบบโปรแกรมหรือแพ็กเกจนํา
เที่ยว

โรงพยาบาลปยะเวท
รุกตลาดตางประเทศอยางแตกตางดวยการเรงเปด ศูนยแพทยทางเลือก ใหบริการ

ดูแลสุขภาพดวยวิธีตางๆ แทนการใชยาและการแพทยสมัยใหมอยางเดียว โดยหวังจะใหเปน
ศูนยกลางแพทยทางเลือกของเอเชีย

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
• ฐานลูกคาตางประเทศขยายตัวสูงมาก ปจจุบันมีจํานวน 270,000 คน จาก

เปาหมาย 3 แสนคนเมื่อสิ้นสุดป 2546 คิดเปน 40% ของรายไดรวม
• ลูกคาหลักมาจากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน บังกลาเทศ และ กลุมประเทศ

ตะวันออกกลาง
• กลยุทธดึงลูกคาคือการเชิญชนชั้นนําของแตละประเทศมารับการรักษาฟรี

เพื่อใหนําไปบอกตอ เชน เซ็นสัญญากับกองทัพของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ กรมตํารวจ
ของรัฐดูไบ ใหสงเจาหนาที่มาตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ชวงการประชุมเอเปกก็มีแคมเปญ
พิเศษสําหรับผูนํา 21 เขตเศรษฐกิจ ภริยา ผูติดตาม รวมถึงผูเขารวมประชุมทั้งไทยและตางชาติ ให
ใชบริการรักษาพยาบาลไดฟรีในทุกกรณี ผูปวยในวงเงิน 1 ลานบาท และผูปวยนอกวงเงิน 1 หมื่น
บาท

• นอกจากการดึงผูปวยตางชาติเขามาแลว ทางโรงพยาบาลยังไดเซ็นสัญญารวม
บริหารโรงพยาบาลที่เมืองยางกุง ประเทศพมา และโรงพยาบาลเอกชนที่เมืองดักกาประเทศ
บังกลาเทศเปนเวลา 5 ปดวย

BNH
• ป 2546 คาดวาจะมีผูปวยตางชาติ 6 หมื่นคน ทํารายไดประมาณ 200 ลานบาท

หรือ 35% ของรายไดรวม
• ภายในป 2546-2548 คาดวาจะอัตราการขยายตัวของผูปวยตางชาติจะเพิ่มขึ้น

15% ตอป ทํารายได 50% ของรายไดรวม
• ลูกคาสวนใหญคือชาติตะวันตกที่ทํางานในประเทศไทย หรือในป ระเทศ

ใกลเคียง
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• กลยุทธที่สําคัญคือ ต้ังเอเยนตหาลูกคาในตางประเทศ แบงผูปวยที่ตองรอคิวนาน
มาจากโรงพยาบาลพันธมิตรในตางประเทศและรับผูปวยจากบริษัทประกันในตางประเทศ

โรงพยาบาลพระรามเกา
• จากจํานวนผูปวยประมาณ 2 แสนรายในป 2545 ซึ่ง 10% เปนชาวตางชาติ ในป

2546 คาดวาลูกคาตางชาติจะขยายตัวไมตํ่ากวา 15%
• ลูกคาสวนใหญมาจากตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี

โรงพยาบาลพญาไท 1
• ต้ังเปารายไดจากลูกคาตางชาติไวที่ 5-7% ของรายไดรวม
• กลุมลูกคาเปาหมายไดแก จีน ภูฏาน บังกลาเทศ ยุโรป อเมริกา และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส
2. เพิ่มความหรูหรา
หลายโรงพยาบาลปรับภาพลักษณใหทันสมัยขึ้นและพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายแกลูกคาดวยวิธีตางๆ เชน
• โรงพยาบาลพญาไท 2 เปดหองรับรองพิเศษ Platinum Club เพื่อรองรับผูปวย

Platinum Card ที่ยอมจายคาสมาชิกปละ 1 ลานบาท เพื่อการตอนรับในระดับที่ไมธรรมดา
• โรงพยาบาล BNH ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเปนสัดสวนชัดเจน บางสวนจัด

แบบล็อบบี้โรงแรม ปรับโฉมหองคนไขใหดูทันสมัยขึ้น และ เปด Exclusive Club เพิ่มบริการที่
สะดวกสบายสําหรับลูกคาพิเศษ

• โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เพิ่มบริการหรู ดึงแมนดารา สปา และ เชิญพอครัวฝมือ
เยี่ยมจากโรงแรมและภัตตาคารชั้นนํามาเปนผูตระเตรียมอาหารให

• โรงพยาบาลธนบุรี พรอมโชวรูปลักษณใหมทั้งดานคุณภาพและบริการในป
2547

3. หาจุดขายที่แตกตาง
• โรงพยาบาลไทยนครินทร จะเนนทําศูนยเฉพาะโรค 3 ศูนยหลัก ไดแก ศูนย

รักษาโรคหัวใจ โรคทางสมอง โรคกระดูก และเพิ่มบริการแพทยแผนจีน
• โรงพยาบาลกรุงเทพ สราง "โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ" ขนาด 6 ชั้น 75 เตียงใน

บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพเดิม ที่จะเปดบริการประมาณกลางปหนา
• BNH เนนบริการหลัก 8 ทาง คือ สูตินรีเวช ศัลยกรรมตกแตงในขั้นสูง เชน การ

แปลงเพศ อายุรกรรมเฉพาะทาง ศูนยโรคหัวใจ การตรวจสุขภาพสําหรับผูเดินทางระยะยาว
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ทันตกรรม คลินิกศูนยทางเดินอาหารและโรคตับ และ Hotel Service หรือ Ambulance Service
บริการผูปวยตางชาติตามโรงแรม

• โรงพยาบาลวิภาวดี ต้ังศูนยสุขภาพและความงามครบวงจร Wellness Center
เนนจุดขายดานเทคโนโลยีชะลอความแกสมัยใหม ที่นําเขาโดยตรงจากประเทศในแถบตะวันตก มุง
เจาะกลุมเปาหมายลูกคาระดับบีบวกขึ้นไป

• โรงพยาบาลยันฮี เจาของสโลแกนสวยดวยแพทย ผูนําดานความงาม เดินหนาใช
งบประมาณ 20 ลานบาทตอป จัดกิจกรรมตางๆ เชน ประกวดมิสยันฮีพรีเซ็นเตอร เปนพันธมิตรกับ
คายละครชวยแปลงโฉมดาราในสังกัด หรือโฆษณาดวยสื่อแท็กซี่  และ เนนการใหขอมูล
ประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน

• โรงพยาบาลปยะเวท ปรับแผนการทํางานใหม เนนทําตลาด 3 ทาง ไดแก ศูนย
กระดูก ศูนยโรคอวน และ ศูนยความงาม

• โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปดตัว หมูบานเด็ก จุดขายใหมของการแพทย เพิ่ม
ความความสําราญยามตรวจโรคใหแกผูปวยตัวนอยๆ

• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร สรางความแตกตางดวยการเปนโรงพยาบาล
เด็กที่สมบูรณแบบที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในคอนเซ็ปท ซาฟารีเวิลด และ วอเตอรเวิลด

ตัวเลขแสดงศักยภาพของแตละโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

- 554 เตียง (อาจเพิ่มขึ้นอีกในปหนา)
- พนักงาน 2,000 คน
- แพทยผูเชี่ยวชาญ และ ทันตแพทย 600 คน
- ผูปวย 850,000 คน/ป
- ผูปวยนอก 3,500 คน/วัน
- รายไดรวมป 2546 ประมาณ 4,000 ลานบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ
- 550 เตียง
- รองรับผูปวยไดวันละ 2,500 คน
- มีสาขาในตางจังหวัด 12 สาขา

BNH
- เปนโรงพยาบาลในกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ
- 200 เตียง
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- พนักงาน 470 คน
- แพทย 400 คน
- ผูปวยไทย 165,000 ตางชาติ 60,000 คน/ป
- ผูปวยนอกไทย 450  ตางชาติ 165 คน/วัน
- รายไดป 2546 ประมาณ 600 ลานบาท
- รายไดคาดคะเนป 2547 ประมาณ 800 ลานบาท

โรงพยาบาลธนบุรี
- 453 เตียง
- รองรับผูปวยไดวันละ 2,000 คน
- พนักงาน 1,474 คน
- รายไดป 2546 คาดวามากกวา 500 ลานบาท
- เน้ือที่ทั้งหมด 12 ไร
- มีโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ 22 แหง

โรงพยาบาลปยะเวท
- 100 เตียง

โรงพยาบาลไทยนครินทร
- 350 เตียง

โรงพยาบาลยันฮี
- 237 เตียง

สวนสิงคโปรเคยเปนประเทศที่มีชาวตางชาติเดินทางมาใชบริการทางการแพทยสูงที่สุดใน
อาเซียน กอนหนาที่ไทยจะตามมาทันและแซงหนาไปไดในที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งภาครัฐและ
เอกชนของสิงคโปรตางก็รวมมือรวมใจกันพยายามผลักดันใหประเทศเล็กๆ แหงน้ีกาวขึ้นเปน
Medical Hub อันดับตนๆ ของโลกใหได รัฐบาลสิงคโปรริเร่ิมโครงการ Singapore Medicine ขึ้นใน
ป 2003 หลังจากที่เห็นแนวโนมการโยกยายของคนไขตางชาติมายังประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจะผลักดันใหสิงคโปรกลับขึ้นมายืนแถวหนาในดานน้ีอีกคร้ัง หนวยงานที่มารวมรับผิดชอบ
โครงการ Singapore Medicine มี 3 องคกรดวยกัน ประกอบดวย Economic Development Board,
Singapore Tourism Board และ International Enterprise Singapore โดยต้ังเปาหมายวาภายในป
2012 จะมีคนไขตางชาติมาใชบริการทางการแพทยที่สิงคโปรเปนจํานวน 1 ลานคน มาตรการของ
สิงคโปรเปนไปอยางเปนระบบ นอกจากการต้ังหนวยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะแลว ภาครัฐยังทุม
งบประมาณใหอีกจํานวนมาก งบประมาณดังกลาวถูกนําไปใชในการยกระดับมาตรฐานทาง
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การแพทยทั้งในดานบุคลากรและอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ มีการเชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญดานการแพทย
สาขาตางๆ มาถายทอดความรูใหกับแพทยในประเทศ รวมทั้งสงทีมแพทยออกไปฝกงานใน
ตางประเทศ ผลจากความพยายามดังกลาวทําใหในขณะน้ีสิงคโปรมีโรงพยาบาลที่ไดรับมาตรฐาน
JCI ของสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนถึง 11 แหงดวยกัน นอกจากน้ียังพยายามผลักดันใหสิงคโปร
กลายเปนศูนยฝกอบรมทางดานการแพทยในเอเชีย ซึ่งนอกจากจะมีรายไดจากผูที่เดินทางเขาไป
ฝกอบรมแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีในทางออมอีกดวย รวมไปถึงการลงทุนเพื่อทําวิจัยและ
พัฒนาในสาขาที่เกี่ยวของกับทางการแพทย

การทําการตลาดและประชาสัมพันธก็เปนสิ่งหน่ึงที่สิงคโปรใหความสนใจ ที่เว็บไซตของ
Singapore Medicine จะมีรายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลแตละแหงที่ผูปวยสามารถ
คลิกเขาไปหาขอมูลไดอยางจุใจ รวมไปถึงการทําการตลาดในประเทศตางๆ เพื่อโปรโมตและสราง
การรับรูถึงคุณภาพและมาตรฐานของการแพทยสิงคโปร และเพื่อแกปญหาบุคลากรดานการแพทย
ที่มีจํากัด สิงคโปรไดอนุญาตใหแพทยตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (super specialist) สามารถ
เขาไปทํางานในสิงคโปรไดเพื่อแกปญหาขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาที่หาไดยาก เชน การผาตัด
สมองหรือการรักษาโรคที่มีความซับซอนสูง

ปจจุบันสิงคโปรกําลังพยายามที่จะกําหนดบทบาทของตนเองใหเปนศูนยกลางการแพทย
ในระดับพรีเมียม เพื่อหนีการแขงขันดานราคา เน่ืองจากคารักษาพยาบาลของสิงคโปรโดยเฉลี่ยจะ
สูงกวาไทยเกือบ 2 เทา และถึงแมวาปจจุบันไทยจะเปนผูนําในตลาดน้ีแตก็คงจะประมาทสิงคโปร
ไมไดเลย หากวัดกันที่จํานวนผูปวยตางชาติที่เขามารักษา ปจจุบันไทยไดกลายเปนศูนยกลาง
การแพทยในเอเชียไปเรียบรอยแลว แตแชมปเกาอยางสิงคโปรและอินเดียผูมาใหมตางก็จองชิง
ตลาดน้ีอยางดุเดือด มาตรการของภาครัฐและแรงผลักดันของเอกชน ยอดชาวตางชาติที่เขารับการ
รักษาพยาบาลในปที่ผานมาสูงกวา 1.2 ลานคน มากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับยอดคนไข
ตางชาติในประเทศอ่ืนๆ  ทําใหประเทศไทยกลายเปนผูนําในตลาดการแพทยของเอเชียอยางชัดเจน
หรือมองอีกนัยหน่ึง เปาหมายที่จะกาวสูการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of
Asia) ไดบรรลุผลสําเร็จแลว  อยางไรก็ตาม สิงคโปรแชมปเกาและผูเลนหนาใหมอยางอินเดีย ตางก็
มุงหวังในตลาดน้ีไมนอยไปกวาไทยเชนกัน ทั้ง 2 ประเทศตางเรงเสริมจุดเดนและลบจุดดอยที่มีอยู
เพื่อหวังจะกาวแซงไทยใหไดในอนาคต  ผูปวยตางชาติที่มารักษาพยาบาลในไทยขณะน้ีแบงไดเปน
3 กลุมดวยกัน กลุมแรกเปนชาวตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศไทยและใกลเคียง เปนกลุมใหญ
ที่สุด ในสัดสวนราว 60% ตามมาดวยชาวตางประเทศที่บินเขามารักษาโดยตรงอีก 30% สวนที่เหลือ
เปนนักทองเที่ยวที่มาแลวเกิดเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุจนตองเขารับการรักษา อยางไรก็ตาม ตลาด
คนไขตางชาติที่โรงพยาบาลเอกชนไทยใหความสนใจมากในขณะน้ีมี 3 กลุมดวยกัน กลุมแรกเปน
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คนชั้นกลางที่ฐานะดีเกินกวาจะไดสิทธิ์รับการรักษาฟรี แตยังไมดีพอหรือไมสนใจที่จะซื้อประกัน
สุขภาพ เมื่อเจ็บปวยก็ไมสามารถสูคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในประเทศได จึงตองเดินทาง
มาใชบริการโรงพยาบาลในตางแดน คนตางชาติในกลุมน้ีเฉพาะที่อเมริกาแหงเดียวก็คาดวาจะมี
จํานวนถึง 52 ลานคน บํารุงราษฎร กรุงเทพดุสิตเวชการ และปยะเวท นับเปนโรงพยาบาลที่ออกมา
เคลื่อนไหวมากที่สุดในการเรงปรับปรุงบริการในรูปแบบศูนยรักษาเฉพาะทางดวยเทคโนโลยีอัน
ทันสมัย และนํานวัตกรรมการรักษาพยาบาลแนวใหม ใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดพรอมที่จะตอ
ยอดทางธุรกิจใหสัมฤทธิ์ผลรองรับธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการวางยุทธศาสตรเชิงรุก
ผสมผสานวัฒนธรรมการทองเที่ยวไทยกับการแพทยอยางลงตัวเพื่อรวมชิงพื้นที่ “Medical Hub of
Asia”วัฒนธรรม ผนวกกับการทองเที่ยว นับเปนจุดขายหลักที่สงผลพลอยไดใหธุรกิจการแพทยไทย
เติบโตอยางรวดเร็วและตอเน่ือง โดยในแตละปจะมีชาวตางชาติหลั่งไหลเขามาไมตํ่ากวา 1.5 ลาน
ราย คิดเปนรายไดเขาประเทศกวา 41,000 ลานบาท ในฐานะผูปวยและนักทองเที่ยวนอกจากน้ีความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย การบริการและราคา ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่กระตุนใหตางชาติเดินทางเขามา
รักษากับโรงพยาบาลของไทยเพิ่มขึ้นทุกป กระทั่งชื่อเสียงของธุรกิจโรงพยาบาลไทยโดงดังไปทั่ว
โลกไทยประกาศชัยชนะเหนือคูแขงบนตําแหนง ‘ผูนํา’แหงเอเซียสาขาการแพทย แมเมืองไทยจะ
ไมใชเมืองแหงเทคโนโลยีสามารถแซงหนาสิงคโปร-อินเดีย แตดีกรีความสําเร็จดังกลาววัดไดจาก
มูลคาตลาดหลักแสนลานบาทกลายเปน “โชวเคส” ที่สวยหรูของประเทศไทยรพ.บํารุงราษฎร ปน
อิมเมจสูโรงพยาบาลแหงอนาคตโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล นับเปนโรงพยาบาล
แหงแรกในเอเซียที่ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา ดังน้ัน ในการบริหารงานโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพและทําใหผูปวยทุกคนไดรับ
การรักษาอยางดีที่สุด ไมใชเร่ืองงายในการรองรับผูปวยนอกถึง 3,000 คนตอวัน ที่มาใชบริการ
คอนขางหลากหลาย และในแตละปโรงพยาบาลใหบริการรักษาผูปวยมากกวา 1.2 ลานคนจาก 190
ประเทศทั่วโลกซึ่งเปนชาวตางชาติถึงกวา 430,000 คน นอกจากน้ียังมีการบริการที่พักใหกับผูปวย
และญาติชาวตางชาติ และมีบริการแนะนําการทองเที่ยวจากหลายที่ทั่วประเทศไทย อาหารไทย เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการจากแดนไกล ซึ่งบํารุงราษฎร มีการลงทุนสรางที่พักเทียบ
ไดกับโรงแรมหรูเลยทีเดียว พรอมกับแนะนําบริการสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ดุจคนไขที่เขามารักษา
เปนด่ังเครือญาติ มร. แมค แบนเนอร ผูอํานวยการดานบริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กลาววา
ตลอดระยะเวลา 9 ปที่ผานมา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ไดมีสวนในการเผยแพรประชาสัมพันธ
โรงแรมและหองอาหารชั้นนําของประเทศไทยหลายแหงผานโครงการ “เกรท เชฟ”ภายใตแนวคิด
“อาหารโรงพยาบาลไมนาเบื่ออยางที่คิด” สําหรับป2552 มีโรงแรมชั้นนําเขารวมโครงการ 12 แหง
โดยเนนนําเสนออาหารไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อบริการผูปวยที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลไดมี
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โอกาสลิ้มรสอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งในแตละปทางโรงพยาบาลฯใหบริการผูปวยกวา 1.2 ลาน
ราย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจากกวา 190 ประเทศทั่วโลกภายในงานจะมีสํารับอาหารไทย
อาหารสุขภาพ จากพอครัวเอกของโรงแรมชั้นนําที่เขารวมโครงการที่ตางบรรจงสรางสรรคอาหาร
ไทยเพื่อนําเสนอใหกับแขกผูมีเกียรติ นอกจากเปนการสงเสริมคุณคาและเผยแพรเอกลักษณของ
อาหารไทยแลว ยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยอันเปนจุดแข็งที่เปนที่
รูจักทั่วโลกใหยั่งยืน ตามนโยบายและแผนการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย “SEVEN
AMAZING WONDERS” OF THAILAND CAMPAIGN อีกดวย สวนทางดานแผนการขับเคลื่อน
โรงพยาบาลใหกาวขึ้นแทนเบอรหน่ึงและเปน Medical Hubไดนําเร่ืองของกระแสยุคปจเจกบุคคล
กําลังเบงบาน “บํารุงราษฎร”กําลังสรางรูปแบบการตลาดแนวใหม ที่ซอยยอยใหเรียวเล็ก เพื่อเขาให
ถึงแกนความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุดผูบริโภคเร่ิมมีความเปนตัวของตัวเองสูงขึ้น
(Individual) มีความตองการที่ไมเหมือนกันทําใหผูบริโภคถูกแบงเสี้ยว (Fragmentation) ซอยยอยให
แคบมากกวาเซ็กเมนต กําลังเปนกลยุทธการตลาดแนวใหมของธุรกิจโรงพยาบาล ที่จับเอาไลฟ
สไตลของคนยุคน้ีมาสรางรูปแบบบริการใหมขึ้นมาใหตรงกับความตองการที่มีไมจํากัดและ
หลากหลายหากจะวาไปแลวบํารุงราษฎรถือวาเปนแบรนดที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ทั้งการจัด
อบรม สัมมนา และใหความรูทางดานโรคภัยไขเจ็บตางๆ ใหเกิดการปองกันกอนการรักษา รวมถึงมี
การเซ็ก-เมนตชัดเจนในการแบงศูนยเฉพาะทางมากกวา 12 ศูนย ลาสุดบํารุงราษฎร เปดตัว คลินิก
กายภาพบําบัดผูปวยนอกชื่อ “DoctorGolf” ซึ่งเปนคลินิกเพื่อการรักษา ฟนฟูอาการบาดเจ็บจากการ
เลนกอลฟ และกีฬาประเภทอ่ืนๆ โดยคลินิกกายภาพบําบัดผูปวยนอกแหงใหมน้ี เนนการฟนฟูผูปวย
ใหกลับไปใชชีวิตประจําวันใหไดใกลเคียงหรือเทียบเทาความสามารถของผูปวยใหไดมากที่สุดไม
เพียงเทาน้ี บํารุงราษฎร ยังนําระบบไอทีเขามาชวยอํานวยความสะดวกใหกับคนไขและญาติ โดยได
นําระบบ Wi-fi บริการเฉพาะผูปวย ญาติ แพทยและพนักงานของโรงพยาบาลดวย ซึ่งจากการติดต้ัง
Wi-fi น้ี เปนสวนหน่ึงของแผนงานโรงพยาบาลบํารุงราษฎรฯ ในการมุงสูการเปน “โรงพยาบาล
แหงอนาคต” เน่ืองจากแพทยและพยาบาลจะสามารถใชพีดีเอ หรือ Computer Laptop จัดเก็บขอมูล
และเรียกใชขอมูลของผูปวยไดทันที โดยใชกับระบบ Hospital 2000 (ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน
Amalga HIS)รวมถึงสามารถสงภาพและผลการวินิจฉัยไปยังทุกที่ในโรงพยาบาล เพื่อแสดงผลให
ผูปวยดูหรือปรึกษาระหวางแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆนอกจากน้ี ระบบ Wireless Lan ยังชวย
ในเร่ืองของกระบวนการบริหารงานของฝายสํานักงาน อาทิ การลงทะเบียน หรือการออกจาก
โรงพยาบาลใหรวดเร็วและงายขึ้นตลอดจนยังมีการติดต้ังระบบการจัดการยาอัตโนมัติเพื่อชวย
บริหารจัดการยาสําหรับผูปวยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเนนถึงความปลอดภัยของผูปวยเปน
วัตถุประสงคสําคัญ ซึ่งระบบจัดการยาอัตโนมัติ เรียกวา หุนยนตจัดยา หรือ Pharmacy Robot
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โรงพยาบาลบํารุงราษฎรฯกําลังติดต้ัง “ระบบหองปฏิบัติการทางการแพทย” มีจุดเดนอยูที่ระบบจะ
ทํางานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย ต้ังแตการจัดเตรียมสิ่งสง
ตรวจไปจนถึงการเก็บรักษาสิ่งสงตรวจ ซึ่งเปนที่เชื่อมั่นวาระบบที่ทันสมัยน้ีจะชวยใหการทํางาน
ของหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยําปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รพ.กรุงเทพ ชี้ไทยสูแชมปการแพทยแหงเอเซียนายวัลลภ อภิคมประภา
กรรมการผูอํานวยการใหญ (มหาชน)หรอBGH กลาวถึงแผนยุทธศาสตรหลักของเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพทั้ง 19 โรงวา ไดเลือกใชโซลูชั่นการบริหารงานลูกคาสัมพันธ SiebelCRM ของออราเคิล
เพื่อขยายและปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาสําหรับโรงพยาบาลในเ ครือทั้ง 19แหง ไดแก
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบางกอกเนิรสซิ่งโฮม (BNH) โดยมี
บริษัท โลคัส เทเล-คอมมูนิเคชั่น อิงค ซึ่งเปนคูคาพันธมิตรของออราเคิล เปนผูติดต้ังระบบในคร้ังน้ี
โดยโซลูชั่น Siebel CRM ของออราเคิล จะชวยให BDMSสามารถจัดหาขอมูลรายละเอียดใหแก
ผูปวยไดอยางปลอดภัยในแบบเรียลไทม เพื่อใหผูปวยพรอมสําหรับการตรวจรางกายเพื่อรองรับการ
วินิจฉัยโรค รวมถึงการตรวจเพื่อติดตามผลภายหลังการรักษา โดยมีการเก็บรักษาขอมูลของผูปวยไว
เปนความลับ นอกจากน้ียังเพิ่มความรวดเร็วในการตอบขอซักถามของผูปวย สรางความคลองตัว
และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลตลอดเวลา เน่ืองจากฟเจอรตางๆ มีความ
สมบูรณมากขึ้นและซับซอนนอยลง ทําใหจํานวนคร้ังของการคลิกเมาสในการทํางานแตละทาสก
ลดลง และชวยใหแผนกตางๆ ที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงและใชง านขอมูลที่หลากหลายได
รวดเร็วขึ้น ทั้งน้ีโซลูชั่น Siebel CRM ของออราเคิล จะชวยให BDMSสามารถดําเนินการ “จัดการ
สุขภาพเชิงปองกัน” (preventive health management) ภายใตโครงการบัตรชีววัฒนะ โดยจะ
นําเสนอโปรแกรมดูแลสุขภาพและแพ็กเกจตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของผูปวยทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาตินายวัลลภ ยังกลาวเพิ่มเติมถึงแผนการลงทุนในปน้ีวาบริษัทต้ังงบลงทุนไมเกิน
1,000 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่ใชเงินลงทุน 2,000 ลานบาท เพื่อกอสรางโรงพยาบาลใหมอีก 2
แหง คือโรงพยาบาลที่พนมเปญ 100 เตียง ซึ่งแบงเปนเฟสแรก50 เตียง และคาดวาจะสามารถเปด
ใหบริการไดชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนน้ี และโรงพยาบาลที่หัวหิน 50 เตียง ซึ่งอยูระหวางการ
เจรจาเร่ืองสิ่งแวดลอม คาดไดรับคําตอบหลังสงกรานตที่ผานมา และสามารถเปดใหบริหารไดป
2553 อีกทั้งใชซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย และปรับปรุงเคร่ืองมือการแพทยเกาใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั้งน้ี บริษัทคาดการณรายไดปน้ีที่ 22,000 ลานบาท หรือเติบโตขึ้น 8-10% จากปกอนที่มี
รายได 21,831 ลานบาท และพยายามรักษาอัตรากําไรสุทธิไวที่ 7.6% โดยบริษัทเนนเพิ่มปริมาณ
ผูปวยที่เขามาใชบริการกับโรงพยาบาลในเครือทุกสาขาใหเพิ่มขึ้น โดยจะนํากลยุทธการลดราคาเขา
มาใช และปรับปรุงการใหบริการเพื่อกระตุนความสนใจ โดยลูกคาชาวตางชาติเติบโตเพิ่มขึ้นอยาง
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ตอเน่ืองเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 19%สวนดานยุทธศาสตรใหไทยเปน Medical Hub of Asia
ภายในป 2551 ต้ังเปาหมายหารายไดเขาประเทศ จากธุรกิจการบริการทางดานการแพทยไวที่
210,000 ลานบาท โดยมีภาคธุรกิจที่สนับสนุนการเปนศูนยกลางทางการแพทยในเอเซีย
ประกอบดวยบริการทางการแพทยในโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจสปา รวมไปถึงผลิตภัณฑสมุนไพร
ไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข เปนแกนหลัก ทํางานประสานภาครัฐบาล โยงกับภาคเอกชน
ประกอบดวย โรงพยาบาลเอกชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวใหไดการพัฒนาไปสูความเปน
‘ผูนํา’ Medical Hub of Asiaแนนอนวา การปรับตัวเขาสูการเปนศูนยกลางการแพทยแหงภูมิภาค จะ
ตองการจัดสรรพรอมในทุกๆ เร่ือง ไมวาจะเปนเงินทุนสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณ นอกเหนือ
การบริการแบบประทับใจ จากพยาบาล และแพทยผูดูแล

โรงพยาบาลปยะเวท ชูยุทธศาสตรแพทยเฉพาะทาง นายแพทยบุญ วนาสิน ประธาน
กรรมการบริหาร โรงพยาบาลปยะเวทและโรงพยาบาลธนบุรี เปดเผยวา“ศูนยรวมแพทยเฉพาะทาง”
เปนยุทธศาสตรสําคัญที่ดันปยะเวทไปสูเปาหมาย ซึ่งชวง 3 ปที่ผานมา ในการเปดตลาดตางประเทศ
ถือวาเร่ิมตนไดดี โดยเปนอันดับ 3 ในตลาด รองจากโรงพยาบาลบํารุงราษฎรและโรงพยาบาล
กรุงเทพ ดวยสวนแบงการตลาด 10% การเติบโตกาวกระโดดตอเน่ืองหลายป เชื่อมั่นวา เปนผลมา
จากการกําหนดยุทธศาสตรในการสรางศูนยแหงความเปนเลิศ ซึ่ง “มากที่สุด” ในกลุมโรงพยาบาล
ดวยกัน น่ันเปนเหตุผลวาทําไมผูปวยที่ “เปน”โรคแลว ถึงรูจักปยะเวทจากความสําเร็จของ 5 ศูนย
นําปยะเวทไปสูโรงพยาบาล“ศูนยรวม” แหงความเปนเลิศ หรือโรงพยาบาลที่มีศูนยรักษาโรค
“เฉพาะทาง” มากที่สุด “เราจะเนนการรักษาเฉพาะทางมากขึ้น ซึ่งเทรนดโลกเปนอยางน้ัน ตอง
จําเพาะ เพราะวาทฤษฎีเปลี่ยน โรคยากขึ้น ซึ่งการที่เราจะไดอายุยืนขึ้นอีก 10 ป หมอทั่วไปรักษา
ไมไดตองใชความชํานาญ อยางหมอตาผาเฉพาะกระจกตา ประสาทตาอยางเดียว เลนสอยางเดีย ว
แยกเปน 4-5 สาขา เพื่อไดผลการรักษาดีที่สุด เปนคอนเซปตเฉพาะทาง”เมื่อป 2551 โรงพยาบาลป
ยะเวทลงทุนไมตํ่ากวา 4-5 พันลานบาท เพื่อสรางศูนยบริการทางการแพทยครบวงจร อีก 3 ศูนย น่ัน
คือ ศูนยตอมลูกหมาก ศูนยทางเดินอาหาร และศูนยรักษาตา โดยแตละศูนยจะมุ งเนนความเปนเลิศ
ภายใตการบริหารจัดการพัฒนาองคกรอยางเปน “อิสระ” เปนเสมือนโรงพยาบาลยอยๆ ที่อยูใตรม
โรงพยาบาลใหญ ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกับการบริหารศูนยอาหาร“เหมือนทําศูนยอาหาร รานดังๆ เชน
ขาหมูตรอกซุง การนําปยะเวทไปสู “ศูนยรวมแหงความเปนเลิศ” ที่มีมาตรฐานทางการแพทยที่
“เทียบเทา” การแพทยตะวันตก โดยจากน้ีอีก 2 ป ภาพ Center of excellence จะชัด นอกเหนือจาก
ธุรกิจโรงพยาบาลสวนที่นอกเหนือจาก non medical ไมตางจากบริการของโรงแรม ซึ่งความสําเร็จที่
ผานมาสวนหน่ึงมาจากบริการหากตองการกาวขึ้นเปน “ผูนํา” เมดิคัล ฮับ ในเอเซีย จะตองสราง
ความประทับใจในบริการแบบฉบับปยะเวทซึ่งปน้ีคาดวาลูกคาคนไทยจะไดรับกระทบจาก
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เศรษฐกิจและมีแนวโนมลดลง 15% จึงมีแผนเพิ่มสัดสวนคนไขตางชาติใหมากขึ้นจากเดิมสัดสวน
คนไขชาวไทย 60% ตางชาติ 40% พรอมทั้งสนใจขยายตลาดใหม อาทิ คูเวต บาหเรน กาตาร ฯลฯ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกไมมากนัก รวมทั้งจีน ญ่ีปุน เยอรมนี

ลักษณะพิเศษ position จุดแข็ง และจุดออนของ medical hub/tourism ของไทยเทียบกับ
ประเทศคูแขง นอกเหนือจากความเสรี ความหลากหลาย ความครอบคลุม และขนาด ซึ่งไทยมีขอ
ไดเปรียบประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปรและมาเลเซียแลว การที่ medical hub ของไทยเปนผลการ
ดําเนินการของโรงพยาบาลแตละแหงอยางคอนขางเปนเอกเทศ ทําใหเกิดการเจาะตลาดแบบกระจัด
กระจายตามความถนัดของโรงพยาบาลมากกวาตลาดใหญแหงใดแหงหน่ึง ทําใหการขยายตัวของ
medical tourism ของไทยไมไดเพิ่มเร็วเหมือนอินเดียที่เนนการแขงขันดวยราคาและ volume ในทาง
กลับกัน ความหลากหลาย กระจัดกระจาย ความใหม และการกํากับดูแลแบบหลวมๆ ของภาครัฐ
และสภาวิชาชีพ ก็ทําใหชื่อเสียงในดานคุณภาพของไทยในดานบริการที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
ไมไดโดดเดนมากเทาสิงคโปร ดังน้ัน สถานพยาบาลของไทยจึงไมไดกลุมลูกคาที่มีรายจายตอเคส
ผูปวยที่สูงเทาสิงคโปร แตก็ไมไดรักษาแบบปริมาณมาก เหมือนกับอินเดีย  ซึ่งถาไทยพัฒนาไปแบบ
สิงคโปร ก็จะชักนําใหราคาคารักษาพยาบาลเพิ่มในอัตราที่เร็วขึ้น ในขณะที่ถาพัฒนาไปในแ บบ
อินเดีย (โดยไมสนใจนําเขาแพทยจากตางประเทศเขามาชวยรักษาคนไข) ก็จะเกิดแรงกดดันดานการ
ขาดแคลนบุคลากรที่รุนแรงขึ้น เมื่อพิจารณาจากแนวโนมในอดีต ซึ่งประเทศมักจะไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางนโยบายอยางรุนแรงหรือฉับพลัน ประกอบกับขอจํากัดในดานจํานวน
บุคลากร ก็มีแนวโนมที่medical hub ของไทยจะยังคงพัฒนาไปแบบกระจัดกระจาย และไมเร็วนัก
(คลายๆ กับเดิม โดยโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ (และกลุมโรงพยาบาล) จะเนนการแขงขันใน
ดานเทคโนโลยีขั้นสูงตามแนวทางของสิงคโปร มากกวาที่จะขยายไปสูการรักษาแบบจํานวนมาก
อยางรวดเร็วแบบอินเดีย

ความเปนไปไดของนโยบาย Medical Hub:
จุดแข็ง (Strength)

1. คาบริการทางการแพทยไทย ยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับตางประเทศบริเวณ
ใกลเคียง

2. การเดินทางเขาประเทศโดยสายการบินไดสะดวกสบาย
3. แพทยไทยมีความสามารถ   และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
4. มีโรงพยาบาลเอกชนมากและมีเตียงวางเพียงพอที่จะรองรับคนไขตางชาติ
5. ประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวที่ตางชาตินิยมมาเที่ยว
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จุดออน (Weakness)
1. ดานการสื่อสาร คนไทยยังออนดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอ่ืน
2. จํานวนแพทยในปจุบัน  ตอประชากรของประเทศยังไมเพียงพอ
3. คนไทยเองยังเขาถึงระบบการบริการดานสุขภาพยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะชนบท
4. การสนับสนุนโครงการน้ีในภาครัฐยังไมเต็มที่และไมเปนระบบที่ดี
5. ความเจริญหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยเรา  สูตางประเทศไมได

โอกาสในการพัฒนา (Opportunities)
1. ประชากรของโลกจะเพิ่มอยางรวดเร็ว   โดยเฉพาะทางทวีปเอเชีย
2. จึงมีความตองการทางดานบริการสุขภาพมากขึ้น
3. การบริการดานการแพทยของประเทศคูแขงมีราคาแพง

ภาวะคุกคาม (Threats)
1. มีประเทศคูแขง ที่มีความตองการเปน  เปน Hub  of Asia เชนกัน เชน

สิงคโปร ญ่ีปุน เกาหลี
2. อาจทําใหแพทยจากตางประเทศสามารถเขามาประกอบวิชาชีพในประเทศ

ไทยโดยไมตองสอบในประกอบโรคศิลปของไทยประเทศมหาอํานาจทางธุรกิจสามารถเขามา
ดําเนินกิจการการคาและบริการทางดานการแพทยในประเทศไทยไดซึ่งมีตนทุนนอยกวา

ผลกระทบจาก Medical Hub
1. ผลกระทบตออัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุข
2. ผลกระทบตอการบริการผูปวยในภาครัฐ เน่ืองจากการลาออกของบุคลากร
3. ผลกระทบตอการผลิตนิสิต นักศึกษาแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญ
4. ผลกระทบตอคาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย
5. ผลกระทบตอการแยงอาชีพของแพทยไทยจากแพทย ตปท.
6. ผลกระทบตอธุรกิจทางการแพทยของเอกชน

แตโดยที่ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 ประการ คือ
1. แนวทางการพัฒนาความรวมมือดานการแพทยระหวางกรมการแพทยกับตางประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการแพทยของกรมการแพทย ในการรองรับการ

เปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia)
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จึงขอทําการวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมที่จะนําไปใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย
(Medical Hub of Asia) ตอไป

นโยบายในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) พบวา
นโยบายของรัฐบาลในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชียอยางตอเน่ืองทุกสมัย ได
กําหนดไวชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํายุทธศาสตรรองรับนโยบาย
ไวอยางชัดเจน และเมื่อมีนโยบายแลว การที่จะเปนไปไดกรมการแพทยจะตอง

1. นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ.
2553-2557) มาเปนแนวทาง

2. การวางแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ (Center of Excellence)
3. การดําเนินงาน Medical Hub โรงพยาบาลในประเทศ
จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี
การจะดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดานการแพทยใหเปนไปตามเปาประสงคและ

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลน้ัน กรมการแพทยควรดําเนินการ ดังน้ี
1. การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางวิชาการทางการแพทยในอาเซียน
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนองคความรู การสรางเครือขายวิชาการทาง

การแพทยกับหนวยงานตางๆ ในระดับนานาชาติ
4. สงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชน
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในดานการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของ

เอเชีย (Thailand as Medical Hub of Asia) รวมทั้งขอตกลงของการคาเสรีและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสงผลกระทบตอการใหบริการของสถานพยาบาลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบดานสุขภาพ  ไดวางแผนโดยจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชพัฒนาระบบสาธารณสุข
ทั้งระบบ  เมื่อประเมินภาพรวมในปจจุบัน  จะเห็นวา  โรงพยาบาลภาคเอกชนประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการดังกลาว แตโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได  ซึ่งกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขตองรับนโยบายการเปน ศูนยกลาง
การแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) น้ีมาสูการปฏิบัติเชนกัน เพื่อเตรียมพรอมในการเขาสู
ระบบการแพทยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมีเหตุมีผลโดยการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศในฐานะที่รับผิดชอบตามภารกิจในการดูแลระบบรักษาพยาบาลของประชาชน ดังน้ันจึงได
ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub)ขึ้น

ประกอบกับในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขารวมเปนหน่ึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทยและทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่มี
ความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อยูรวมกันประชาคมอาเซียนดวยสันติและ
เกื้อกูลตอกัน แผนยุทธศาสตรชาติมุงเนนสราง"เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค" ซึ่งตองอาศัยการพัฒนา
"คน" เปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกดาน แรงงานของไทยไมมีปญหาเร่ืองทักษะของงาน แต
ประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการแขงขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได ตองพัฒนาผูนําทุกระดับทุก
สาขาวิชาชีพใหมีทักษะดานการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร โดยปฏิรูประบบการศึกษาให
บรรลุเปาหมายการรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาครัฐควรประชาสัมพันธเชิงบวกใหทุก
ภาคสวนไดเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพื่อแขงขัน รวมพลังมีสวนรวมและระดมสมองทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหมีทิศทางและเปาหมายเดียวกัน บูรณาการศาสตรที่หลากหลายเพื่อจัดทํา
โครงการรวมรัฐและเอกชน (Public Private Partnerships) จัดต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไว เรงรัดพัฒนากฎหมายใหเอ้ืออํานวยในการจัดต้ังบริษัทและการ
ควบรวมบริษัท ปรับระบบโครงสรางภาษีใหสอดรับกับการไหลเลื่อนของประชาคมในภาคพื้น
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อาเซียนที่จะเกิดขึ้น มาตรการการเก็บภาษีทางตรงใหมากขึ้นเพื่อลดชองวางระหวางคนจนและคน
รวยในระยะยาว ลดหยอนภาษีกรณีที่ภาคเอกชนลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ลดภาษีนิติบุคคลเพื่อ
จูงใจใหภาคธุรกิจที่จะมีการขยายตัวมากกวา 10 เทาใหเขาระบบภาษีไดมากขึ้น สงผลใหรายไดเขา
รัฐไดมากขึ้น ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีแผนยุทธศาสตรชาติที่ผานการวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบันไปสูจุดวางตัว (positioning) ที่เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อสรางโอกาสและความคิดสรางสรรคให
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และรวมพลังทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมกันสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคให
สังคมไทยมีความเจริญกาวหนา อยูรวมกันกับประชาคมอาเซียนอยางสันติสุข

ประเทศไทย จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับความ
นิยมเปนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ เน่ืองจากเหตุผล 4 ประการ คือ

1. มีบุคลากรทางการแพทยและคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เขาขั้น
มาตรฐานสากล (Human Resource Quality)

2. บริการสุขภาพของไทยมีความหลากหลายและมีราคาที่สมเหตุสมผลและถูกกวาประเทศ
อ่ืนๆ ในระดับมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน (Reasonable Costs)

3. การใหบริการดวยไมตรีจิตที่นาประทับใจ เปนกันเอง ออนโยน สุภาพ ทําใหผูปวย
ประทับใจในบริการที่ใหการดูแลผูปวยเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว (Service and Hospitality) และ

4. มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย (Tourist Attraction) ซึ่งยังคงแสดงถึงโอกาสในการ
แขงขันสําหรับประเทศไทย

ดังน้ันในแงศักยภาพในการรองรับการเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of
Asia) ดานธุรกิจบริการรักษาพยาบาล เครือโรงพยาบาลเอกชนสามารถผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม
ไดเปนอยางดี เพราะองคประกอบตางๆ มีความพรอม และใชมาตรฐานสากลกําหนด คือ

1. ความรวดเร็ว
2. ความสะอาด
3. ความยอดเยี่ยมในการใหบริการ
4. คุณภาพของแพทย
5. เคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัย
ทุกรัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของทวีปเอเชีย แตความสําเร็จน้ี

กลับสงผลกระทบกับการโครงการหลักประกันสุขภาพตาง ๆ จากปญหาราคาคารักษาที่สูงขึ้น และ
ยิ่งทําใหปญหาการขาดแคลนแพทย ทันตแพทยและพยาบาลรุนแรงขึ้น ดังน้ันในโดยเนนธุรกิจ
บริการทางการแพทยที่เอกชนมีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินการแลวและประสบ
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ความสําเร็จอยางดี รัฐควรสนับสนุนตอไป ดังน้ันกรมการแพทย ควรใชศักยภาพในดานวิชาการเปน
ตัวนําในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) เพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางยั่งยืน จะนําผลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปกําหนดแผนเพื่อการพัฒนากรมการแพทยตอไป

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การกาวไปสูการเปนศูนยกลางบริการสุขภาพแหงเอเชียของประเทศไทย จําเปนตองผนึก

กําลังรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางจริงจังและมี
ประสิทธิผลทั้งน้ี จะตองกําหนดบทบาทระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหชัดเจน โดยควรให
บทบาทภาคเอกชนในการเปนผูนําการลงทุนพัฒนาธุรกิจและกําหนดกลยุทธการเจาะตลาด
กลุมเปาหมาย สวนภาครัฐเปนผูใหการสนับสนุนปจจัยแวดลอมตางๆ ใหเอ้ือตอการลงทุน พรอมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของมาตรการตางๆ กําหนดหนวยงานเจาภาพและหนวยงานสนับสนุนแตละ
มาตรการใหชัดเจน เพื่อแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ และไมตรีจิต พรอมกับความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ควรเปนผูดําเนินการในฐานะหนวยงานเจาภาพ
ในการดูแลและกําหนดนโยบาย (Policy maker)

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากผลการศึกษาพบวา กรมการแพทยควรดําเนินการในบริบทของการเปนผูนําทางวิชาการ

การแพทย ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ที่ชัดเจน และ
กําหนดแผนกลยุทธเชิงรุกในแตละป ดังน้ี

กลยุทธ 1 การยกระดับมาตรฐานและบริการ
1. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงบริการ โดยสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง

Referral Center เพื่อทําหนาที่ในลักษณะ One-Stop Service แกลูกคาทั้งในและตางประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยการสงเสริมและผลักดัน

ใหสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) ไดรับการรับรองจาก International
Hospital Accreditation Institution

3. สงเสริมการรวมลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเทคโนโลยีทาง
การแพทยระหวางภาครัฐและเอกชน
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4. สงเสริมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูจากตางประเทศ เพื่อบริหารจัดการ
และดูแลเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทยใหไดคุณภาพและมาตรฐานสากล (Healthcare Technology
Management/ Maintenance)

กลยุทธ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพของบุคลากรทาง

การแพทยและบุคลากรสนับสนุนใหสอดคลองกับความตองการของภาครัฐและเอกชน
2. พัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันตางประเทศ

ใหมีประสบการณกับตางชาติ และใหมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ (International Training
Program for Undergraduate and Postgraduate Students)

3. เรงผลิตแพทยเพิ่ม โดยอาจรวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในการผลิตแพทย
เชน ปจจุบันกรมการแพทยกําลังพิจารณาความรวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในดานการฝกอบรม
แพทยประจําบาน (เชน โครงการความรวมมือระหวางสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กับ
โรงพยาบาลกรุงเทพ)

4. ปรับปรุงกฎระเบียบของแพทยสภาใหเอ้ือกับการนําแพทยชาวตางชาติที่มี
คุณภาพเขามาเพื่อบรรเทาผลกระทบในดานการขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีความรุนแรง มากขึ้นจาก
การที่มีคนไขตางชาติเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและในกรณีที่
จํานวนคนไขตางชาติกลุมน้ียังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

5. เรงผลิตพยาบาลเพิ่ม และบรรจุพยาบาลที่ตองการเปนขาราชการ ปจจุบันมี
ปญหาขาดแคลนพยาบาลอยางรุนแรง (ทั้งในภาครัฐและเอกชน)

6. เรงผลิตทันตแพทยเพิ่ม เพราะมีปญหาขาดแคลนรุนแรงเชนกัน
7. เก็บภาษี หรือ คาธรรมเนียมการรักษาพยาบาลจากผูปวยตางชาติที่เดินทางมา

รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และนํารายไดสวนน้ีนํามาอุดหนุนการผลิตบุคลากรทางการ
แพทยเพิ่มและชวยเพิ่มแรงจูงใจในการรักษาและเพิ่มจํานวนอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงเรียน
แพทยดวย มาตรการน้ีจะชวยลดผลกระทบที่เกิดกับคนไทย

กลยุทธ 3 การพัฒนาดานการตลาด
1. ดําเนินการตลาดเชิงรุก โดยอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อ

สราง Thailand Brand in Healthcare โดยเนนบริการทางการแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะ
(Specialization/Niche)

2. จัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางในลักษณะ Referral Center แกลูกคาทั้งใน
และตางประเทศ ดังเชน สิงคโปรที่มี Singapore Medicine Website
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3. ดําเนินการวิจัยทางการตลาดเชิงลึก และเจาะตลาดใหมๆ ที่มีศักยภาพ
4. สงเสริมใหแพทย/ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมกันจัดเวทีสัมมนา หรือ

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สรางความต่ืนตัวใหแพทยไทยเขารวมแสดงผลงานทาง
วิชาการในตางประเทศ เพื่อใหตางชาติรับรูถึงศักยภาพความสามารถของแพทยไทย โดยไดรับการ
สนับสนุน

5. จัดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ เปนกาวใหมที่จะชวยใหโรงเรียนแพทย
หรือคณะแพทยในมหาวิทยาลัยตางๆ กาวไปขางหนา เพราะการเรียนการสอนจะชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนดานการแพทยระหวางชาติตางๆ เพื่อดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาศึกษาในประเทศไทย
และไมสงผลกระทบกับการผลิตแพทยเพื่อแกปญหาความขาดแคลน เพราะไมไดเปนการลดจํานวน
แพทยที่จะผลิตแตเปนการเพิ่มแพทยและชวยใหประสิทธภิาพในการรักษาพยาบาลดีขึ้นดวย

กลยุทธ 4 การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย
1. ผอนคลายกฎระเบียบเพื่อสงเสริมความรวมมือในการใชทรัพยากรทาง

การแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้งดานบุคลากรและอุปกรณการแพทย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดผูปวยชาวตางชาติ เชน อนุญาตใหมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชนเขามามี
สวนรวมในระบบการศึกษามากขึ้น

2. ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบดาน Visa และ Work Permit อนุญาตให
บุคลากรตางชาติในสาขาที่ขาดแคลนเขามาทํางานในประเทศไทย

จึงจะทําใหกรมการแพทย มีทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนศูนยกลาง
การแพทย (Medical Hub) อยางยั่งยืนตอไป
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