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แนวโน้มและผลกระทบของการส่งออกบริการด้านสุขภาพจาก
ผูป้ ระกอบการเอกชนของประเทศไทยสูผ่ ปู้ ว่ ยสัญชาติกมั พูชา ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม

นพพล วิทย์วรพงศ์
ธัชนันท์ โกมลไพศาล
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่อง
ประเทศไทยได้ ลงนามในความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ 2 ฉบับ
๑. ความตกลงทัว่ ไปว่าด้ วยการค้ าบริการ (General Agreement on Trade Services:
GATS) เมื่อปี พ.ศ. 2538
๒. ความตกลงว่าด้ วยการค้ าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Services: AFAS)
ประเทศไทยได้ เริ่มมีการทําการค้ าบริการทางสุขภาพบ้ างแล้ ว
รู ปแบบ
การบริการข้ ามพรมแดน Mode 1

การนําเข้ า
0

การส่ งออก
0

การบริโภคในต่างประเทศ Mode 2

+

++++

การจัดตั ้งธุรกิจเพื่อให้ บริการ Mode 3

++

++

การเคลื่อนย้ ายบุคคลธรรมดา Mode 4

0

+

ที่มา Kanchanachitra et. al. (2011)
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ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่อง
จํานวนสถานพยาบาลค้ างคืนในประเทศไทย พ.ศ. 2554
ขนาดโรงพยาบาลเอกชน

จํานวนเตียง

คิดเป็ นร้ อยละ

เล็ก

น้ อยกว่า 31 เตียง

18.4

กลางเล็ก

31-50 เตียง

15.6

กลางใหญ่

51-100 เตียง

33.6

ใหญ่

มากกว่า 100 เตียง

32.4

ที่มา ”โครงการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2555” โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่อง
จํานวนผู้ป่วยจากประเทศอาเซียนที่เข้ ามารับการรักษาในประเทศไทยในช่ วงปี พ.ศ. 2551-2554
จํานวนผู้ป่วยจากอาเซียน
- กัมพูชา
- พม่า
-ลาว
- เวียดนาม
-สิงคโปร์
-มาเลเซีย
- อินโดนีเซีย
- ฟิ ลิปปิ นส์
- อื่น ๆ (บรูไน)
รวม

พ.ศ.
2551
24046
43163
35732
4730
4535
4106
6576
11082
5917
139887

ร้ อยละ
1.76
3.17
2.62
0.35
0.33
0.30
0.48
0.81
0.43
10.26

พ.ศ.
2553
12,471
52,701
6,242
4,289
8,982
9,338
5,210
13,771
9,400
122,404

ร้ อยละ
1.58
6.70
0.79
0.55
1.14
1.19
0.66
1.75
1.19
16

พ.ศ.
2554
16,646
68,873
7,508
4,736
9,270
10,272
5,723
13,686
8,575
145,289

ร้ อยละ
1.98
8.18
0.89
0.56
1.10
1.22
0.68
1.63
1.02
17

ที่มา : สํานักส่งเสริ มธุรกิจบริ การ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
หมายเหตุ ตัวเลขในปี พ.ศ. 2553-2554 อาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจาก อัตราการตอบแบบสอบถามที่ตํ่าลงจากสถานรักษาพยาบาลภาคเอกชน
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ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่อง
ปั จจัยสําคัญที่สง่ เสริมการค้ าบริการทางสุขภาพกับกลุม่ ประเทศ CLMV ได้ แก่
๑. ปั จจัยภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น ชื่อเสียงด้ านคุณภาพการรักษาพยาบาลของประเทศ
ไทย ความเข้ มแข็งของทุนของผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ และการสนับสนุนจากภาครัฐ
ที่มงุ่ หวังการเป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การสุขภาพของภูมภิ าค (Medical hub) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้ อ (5) ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
๒. ปั จจัยภายนอกประเทศ หมายถึง การที่ระบบสุขภาพของกลุม่ ประเทศ CLMV มีไม่เพียงพอ
กับความต้ องการภายในประเทศโดยเฉพาะในตลาดของผู้ที่มีกําลังซื ้อสูง
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ความเป็ นมาและความสําคัญของเรื่อง
งานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้ าบริ การทางสุขภาพของประเทศไทยอาจแบ่งอย่างหลวมได้ 2 ประเภท
๑. งานศึกษาที่มองภาพรวมของอุตสาหกรรม อธิบายความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เอง (Harryono et al., 2006; Supakankunti and Herberholz, 2012) และ/หรื อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งสําคัญในอาเซียน อย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ (Pocock and Phua, 2011
๒. งานศึกษาที่ประเมินผลกระทบของการค้ าบริการทางสุขภาพต่อระบบสุขภาพหรื อระบบประกัน
สุขภาพภายในประเทศ (Pachanee and Wibulpolprasert, 2004; Pachanee and
Wibulpolprasert, 2006; Kanchanachitra et al, 2011)
ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ภายในประเทศ (ปั ญหาสมองไหลภายนอก: external brain drain) และ
บุคลากรทางการแพทย์ในภาครัฐที่ทําหน้ าที่รักษาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ (ปั ญหาสมองไหลภายใน: internal
brain drain) ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
การขาดความสอดคล้ องของนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ มีหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าแก่คนในประเทศแต่
สนับสนุนการส่งออกการค้ าบริ การทางสุขภาพ แม้ วา่ กิจกรรมทังคู
้ จ่ ะใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
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คําถามงานวิจยั
1. ผู้ประกอบการด้ านสุขภาพขนาดใหญ่ในภาคเอกชน มีกลยุทธ์ในการส่งออกการค้ าบริการด้ าน
สุขภาพต่อผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว
อย่างไร โดยแบ่งเป็ นการให้ บริการด้ านสุขภาพในประเทศไทย (Mode 2) และการลงทุน
โดยตรงในกลุม่ ประเทศ CLMV (Mode 3)
2. ผู้ประกอบการด้ านสุขภาพขนาดกลางและเล็กในภาคเอกชน มีกลยุทธ์ในการส่งออกการค้ า
บริการด้ านสุขภาพต่อผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่
แรงงานต่างด้ าวอย่างไร โดยเน้ นการให้ บริ การด้ านสุขภาพในประเทศไทย (Mode 2 )
3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการส่งออกการค้ าบริการด้ าน
สุขภาพต่อผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว
อย่างไร และมาตรการดังกล่าวตอบสนองความต้ องการของภาคเอกชน และมีความสอดคล้ อง
กันเองระหว่างหน่วยงานภาครัฐมากน้ อยเพียงใด
4. ผู้ประกอบการด้ านสุขภาพภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้ องมี
ความคิดเห็นต่อการค้ าบริ การด้ านสุขภาพ และมีข้อเสนอแนะเพื่อการหาประโยชน์ร่วมกัน
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั ของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
CLMV
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อจํากัดของและผลกระทบจากกลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้ านสุขภาพภาคเอกชน ใน
การตอบสนองการเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์จากผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนาม
ที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าวโดยใช้ กรอบการวิเคราะห์ที่ชดั เจน เช่น Diamond Model หรื อ SWOT
Analysis
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้ านสุขภาพภาคเอกชน ในการสนองตอบการเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์
จากผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว ในปั จจุบนั
และอนาคต
4. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางกลยุทธ์ ของ
ประกอบการ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

กลาง

เล็กและคลินิก

5. เพื่อวิเคราะห์นโยบายและมาตรการสนับสนุนการส่งออกการค้ าบริการด้ านสุขภาพต่อผู้ป่วยสัญชาติ
กัมพูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าวของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้ อง
6. เพื่อสร้ างข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการด้ านสุขภาพภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ าย
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แนวทาง/ขัน้ ตอนการดําเนินงาน

1. วรรณกรรมปริทศั น์เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนาม
โดยเน้ นในเรื่ องของความสามารถจ่าย โดยใช้ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้ องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเทศ
2. วรรณกรรมปริทศั น์เกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนาม เพื่อ
ศึกษาลักษณะของอุปสงค์ต่อการบริการทางสุขภาพที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองจากสถานพยาบาลใน
ประเทศ
3. วรรณกรรมปริทศั น์เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าไปลงทุนโดยตรงของชาวต่างชาติใน
ธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนาม
4. วรรณกรรมปริทศั น์เกี่ยวกับระเบียบวิธีการประเมินความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระดับ
นานาชาติ เช่น Diamond Model, SWOT Analysis
5. การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.

กลุม่ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กลาง และเล็กรวมไปถึงคลินิกประกอบการ (Outpatient clinics) ในภาคเอกชน ในจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทย
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและอาจมีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น แพทยสภา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็ นต้ น
หน่วยงานราชการที่มีหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) กรมส่งเสริ ม
การค้ าระหว่าง
ประเทศ (DITP) เป็ นต้ น

6. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสร้ างข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการด้ าน
สุขภาพภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

10

แนวทาง/ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
เกณฑ์ การเลือกจังหวัดเพื่อทําการศึกษากลยุทธ์ ทางธุรกิจของสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
ประเทศ

จังหวัดของประเทศไทยที่มีการ
ค้ าขายชายแดน

จังหวัดที่เลือกไปลง
พืน้ ที่สาํ รวจ

กัมพูชา

จันทบุรี, ตราด, สระแก้ ว, สุรินทร์ ,
อุบลราชธานี

ตราด, จันทบุรี

ลาว

เชียงราย, นครพนม, น่าน, บึงกาฬ,
มุกดาหาร, เลย, หนองคาย,
อุบลราชธานี

มุกดาหาร, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

พม่ า

กาญจนบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก
, ประจวบขีรีขนั ธ์, แม่ฮ่องสอน,
ตาก, เชียงราย
ระนอง

เวียดนาม

-

มุกดาหาร

เหตุผล
-Southern Coastal Economic Corridor เชื่อมต่อประเทศ
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
-East West Economic Corridor ฝั่ งตะวันออก
(มุกดาหาร) เชื่อมต่อประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม
-East West Economic Corridor เชื่อมต่อประเทศพม่า
ไทย ลาว และเวียดนาม
-North South Economic Corridor เชื่อมต่อประเทศพม่า
ไทย ลาว และจีน
-East West Economic Corridor เชื่อมต่อประเทศพม่า
ไทย ลาว และเวียดนาม

ที่มา: รายงานสถิติการค้ าชายแดนไทยกับแต่ละประเทศ รายด่าน กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรายงานแนว
พื ้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) และเส้ นทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS) สํานักอาเซียน กรม
เจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
• ได้ รับผลการศึกษาเกี่ยวกับ
1.

ผลกระทบต่อธุรกิจการค้ าบริ การทางสุขภาพของประเทศไทยและกลุม่ ประเทศ CLMV จากการเข้ าไปลงทุนใน
ต่างประเทศโดยตรงของสถานพยาบาลเอกชนจากประเทศไทย

2.

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้ านสุขภาพภาคเอกชนในการสนองตอบการเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์จากผู้ป่วยสัญชาติ
กัมพูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว ในปั จจุบนั และอนาคต อาทิ การเน้ นให้ บริ การ
ในประเภทการรักษาที่มีอปุ สงค์มาก การรับบุคลากรสัญชาติพม่า ลาว และ กัมพูชา การใช้ ระบบส่งผ่านคนไข้
(Patient referral system) จากชายแดนสูก่ รุงเทพ เพื่อเพิ่มผลกําไร เป็ นต้ น

3.

ความแตกต่างทางกลยุทธ์ของ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก และคลินิกประกอบการ ในการสนองตอบ
การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์จากผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว ใน
ปั จจุบนั และอนาคต

4.

ข้ อมูลปั ญหา อุปสรรคและข้ อเรี ยกร้ องเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ของธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน
จากประเทศไทย

5.

ความสอดคล้ องของนโยบายและมาตรการสนับสนุนการส่งออกการค้ าบริ การด้ านสุขภาพต่อผู้ป่วยสัญชาติกมั พูชา
ลาว พม่า (เมียนมาร์ ) และเวียดนามที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้ าว ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้ อง

6.

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ าย

ผู้ประกอบการด้ านสุขภาพในภาคเอกชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
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เอกสารอ้ างอิง
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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