บริการสุขภาพและบริการสังคม
(Health and Social Services)
1. ภาพรวมธุรกิจบริการสุขภาพและสังคมในไทย
ธุรกิจบริการสุขภาพของโลกมีแนวโนมเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณวา ในป 2563 การใช
จายทางดานสุขภาพของโลกจะมีมูลคา 8,734.6 พันลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวราวรอยละ 4.3 เมื่อเทียบกับ
7,077.1 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2558 1
0

ในส ว นของไทย การให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพของไทยก็ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งเช น กั น
จากปจจัยสําคัญภายในประเทศ โดยเฉพาะการกาวสูสังคมผูสูงอายุของไทยไดผลักดันใหแนวโนมความตองการ
ในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนก็มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
นอกจากนี้ กระแสของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพก็มีสวนทําใหความตองการรับบริการสุขภาพจากชาวตางชาติ
ทั่วโลกในไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ขอมูลการศึกษาจาก บริษัท ทริส เรทติ้ง ไดระบุวา ธุรกิจบริการสุขภาพ เปนธุรกิจที่มีเสถียรภาพ
และไมออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ในชวง 10 ปที่ผานมา คาใชจายเพื่อสุขภาพของคนไทยใน
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2558 คาใชจายเพื่อสุขภาพมีมูลคา 743, 944 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก ป 2549 ซึ่งมีมูลคา 383,799 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนการใชจายจากภาครัฐถึงรอยละ 51 ที่เหลือเปน
การใชจายของเอกชนจากการใชจายประกันสุขภาพ โดยจํานวนผูเขาระบบประกันสังคมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอละ
4.8 ในชวงป 2550-2559 และในป 2559 มีผูเขาระบบประกันสังคม 14 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของ
จํานวนประชากรไทยทั้งประเทศ 2

1
2

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html
https://www.hfocus.org/content/2017/02/13448

ในดานการลงทุน จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย หรือ
"Medical Hub" ไดมีการกําหนดพื้นที่นํารองในป พ.ศ. 2547 ไดแก จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต เกาะส
มุย (สุราษฎรธานี) พัทยา (ชลบุรี) และ หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ) ซึ่งเปนพื้นที่ทองเที่ยวหลักของไทยนั้น ยังคง
มีการลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพเชนเดิม ขณะที่พื้นที่ทองเที่ยวชายแดนยังไมมีการลงทุนจากตางชาติ
โดยขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวา สัดสวนของโรงพยาบาลราวรอยละ 80
เปนผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากเห็นวา พื้นที่ทองเที่ยวหลักเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีปจจัย
แวดลอมสนับสนุนการลงทุน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว อาทิ โรงแรม ระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคสวนที่
เหลือรอยละ 20 อยูในพื้นที่ทองเที่ยวรอง ขณะที่พื้นที่ทองเที่ยวชายแดนยังไมมีโรงพยาบาลเอกชนใดมาขอรับ
การสงเสริมการลงทุน
ธุ ร กิ จ ที่ มี โ อกาสในการลงทุ น และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเติ บ โต คื อ การแพทย เ ชิ ง ป อ งกั น (Preventive
Medicine) ซึ่งเนนการปองกันและดูแลสุขภาพกอนที่จะเปนโรคใดๆ การแพทยเชิงปองกันมีแนวโนมไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงประเทศไทย ไดแก การแพทย
ทางเลือก สงผลใหโรงพยาบาลภาครัฐของไทย มีแนวโนมเปดใหบริการแพทยทางเลือกที่สามารถบําบัดควบคู
กับแพทยแผนปจจุบันเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจเชื่อมโยงที่มีแนวโนมเติบโตที่ดี ไดแก ธุรกิจบริษัทตัวแทน/ที่ปรึกษา
ดานสุขภาพ (Health Agency) เนื่องจากเปนธุรกิจที่ชวยเติมเต็มชองวางการบริการระหวางโรงพยาบาลกับ
ลูกคาชาวตางชาติ โดยทําหนาที่ติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในการนําลูกคาชาวตางชาติเขามา
รับบริการทางการแพทยที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต องการของลู กคาชาวตางชาติ ที่
ตองการใชบริการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดอยางครบวงจร ตั้งแตดูแลจัดการเดินทาง แนะนําโรงพยาบาลและ
แพทยผูเชี่ยวชาญ นัดหมายแพทยเพื่อทําการรักษา รวมถึงการใหบริการเสริมดานตางๆ เชน บริการจัดหาที่พัก
บริการรถรับ-สง และบริการนําเที่ยวอีกดวย ขณะที่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเชื่อมโยงที่มีศักยภาพ สามารถ
ลงทุนไดในพื้นที่ทองเที่ยวหลักและพื้นที่ทองเที่ยวรอง ไดแก ธุรกิจสถานบริการเพื่อสุขภาพขนาดเล็กแบบครบ
วงจร (Mini Compact) โดยผนวกบริการดาน Medical และ Wellness เขาไวดวยกัน ซึ่งอาจเขาไปตั้งอยูตาม
แหลงชอปปงเซ็นเตอร หรือ อาคารสํานักงานตางๆ เพื่อความสะดวกของผูบริโภคและเพิ่มความคลองตัวในการ
เลือกใชบริการ
ปจจุบัน การเขาสูธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ไดมีการผอนคลายกฎระเบียบ
มากขึ้น เพื่อสงเสริมการเขาสูการคาและการลงทุน อยางไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย และ
เครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย ยังคงเปนปญหาสําคัญของการดําเนินนโยบาย Medical Hub ของประเทศ
ไทย ทั้งดานการเสริมสรางศักยภาพแขงขัน การจูงใจใหผูรับบริการชาวตางชาติมาใชบริการดานสุขภาพในไทย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและเทคโนโลยีทางการแพทยที่นําสมัย นอกจากนี้ การที่บริการ
การแพทยมีอัตราการแขงขันสูง ไดทําใหอัตราคาบริการทางการแพทยลดลงอยูในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่ง
สงผลดีตอทําใหผูรับบริการใหมีทางเลือกที่หลากหลาย และไดรับการบริการที่มีคุณภาพ 3
สําหรับคูแขงที่สําคัญของไทยในสาขาบริการทางการแพทย ไดแก อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลีใต
ไตหวัน และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศเหลานี้ไดพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของตนและ
ประกาศเปนศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลเชนเดียวกัน ขณะที่บางประเทศ เชน เกาหลีใต ไดนํากลยุทธ
การตลาดและประชาสัมพันธมาใชกับกลุมเปาหมายชาวเกาหลีใตที่เขามารับบริการดานสุขภาพในประเทศไทย
เพื่ อ ดึ งลู กค า กลั บ ไปรั กษาพยาบาลในประเทศตน อยา งไรก็ดี ไทยยัง เปน หนึ่ง ในผู นําด านบริการสุข ภาพ
เนื่องจากไทยมีจุดแข็ง ดังนี้ (1) มาตรฐานบริการระดับนานาชาติ โดยไทยมีโรงพยาบาลมาตรฐาน Hospital
Accreditation รวม 1,320 แหง (ขอมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ณ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) และโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน JCI รวม 53 แหง (JCT, 2017) (2) บุคลากรมีความ
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เชี่ ย วชาญในด า นต า งๆ เช น คลิ นิ คศัล ยกรรม การผาตัดดานตางๆ รวมทั้ง บุคลากรมีจิตใจบริการสูง (3)
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย เชน Picture Achieving and Communication Systems เครื่องมือดานการ
เอ็กซเรย (CT และ MRI) เครื่องมือตรวจเกี่ยวกับหลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง โรคหัวใจ เครื่องตรวจอวัยวะโดย
ใชรังสี เปนตน (4) ระดับราคาที่เหมาะสม (5) ไทยพัฒนาศูนยกลางดาน Wellness hub ควบคูไปดวย อาทิ
ฟตเนสคลับและศูนยความงามแบบครบวงจร สปา การนวดไทย เปนตน และ (6) ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม สามารถดึงดูดใหชาวตางชาติใหความนิยมเดินทางเขามารับบริการสุขภาพและพักผอนในประเทศไทย
มากขึ้น
รอยละของโรงพยาบาลเอกชนทีม่ ีผูปวยในชาวตางประเทศที่เขารับการรักษาจําแนกตามประเทศ/ภาค
ภาค
ประเทศ
ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนโรงพยาบาลฯที่มี
ผูปวยในชาวตางประเทศเขา
236
66
77
32
36
24
รับการรักษาประเทศที่เขารับ
การรักษาอันดับ 1
สหภาพพมา
16.5
3
27.3
28.1
25
จีน
9.7
25.8
5.2
3.1
5.6
สหรัฐอเมริกา
7.6
15.2
2.6
9.4
5.6
4.2
ญี่ปุน
7.6
10.6
13
3.1
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ
5.9
6.5
11.1
25
และไอรแลนดเหนือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
5.1
2.6
30.6
ประชาชนลาว
กัมพูชา
4.7
3
10.4
5.6
อินเดีย
3.8
9.1
3.9
ออสเตรเลีย
3.4
3
3.9
2.8
8.3
เยอรมนี
3
6.3
11.1
4.2
ประเทศอื่น ๆ
12.2
18.1
6.5
9.4
8.4
12.5
ที่มา : ตารางที่ 1-5 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 ซึ่งรวมผูปวยจากกลุมประเทศเพื่อนบาน
ไดแก พมา ลาว กัมพูชา ซึ่งเขามารับบริการในโรงพยาบาลตามแนวพรมแดน (การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สํานักงานสถิติ
แหงชาติ กําหนดแผนที่จะจัดทําทุก 5 ป ซึ่งการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนพ.ศ. 2555 นี้ นับเปนการดําเนินการครั้งที่ 5) 4
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การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)
รัฐบาลไทยไดมีการกําหนดยุ ทธศาสตรการพัฒ นาให ประเทศไทยเปน ศูนยกลางสุ ขภาพของเอเชี ย
(Medical Hub of Asia) ประกอบดวย ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจสงเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ
สุขภาพและสมุนไพรไทย ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลถือเปนธุรกิจหลักที่สําคัญ โดยมีผูประกอบการหลัก คือ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับผูใชบริการชาวตางชาติมากกวา 100 แหง นอกจากนี้ธุรกิจ
บริการรักษาพยาบาลยังเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหกับธุรกิจบริการดานอื่นๆ รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องดวย
อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ธุรกิจทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ รวมทั้งเกิดการ
สรางอาชีพและกระจายรายได และการจางงานในสาขาวิชาชีพตางๆ เนื่องจากเปนธุรกิจบริการที่สวนใหญตอง
ใชกําลังคนดําเนินการทั้งสิ้น
ขอมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลาสุด (ที่มีการปรับปรุงตัวเลขทุก 5 ป) พบวา โรงพยาบาล
เอกชนทั่วประเทศที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนมีจํานวนทั้งสิ้น 327 แหง (ขอมูลในรอบป พ.ศ. 2556) และมี
ผูปวยชาวตางชาติเขามารับการรักษาจํานวนทั้งสิ้น 3 ลานครั้ง แบงเปนสัดสวนของผูรับบริการที่เปนผูปวยนอก
4

“การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน”.,ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 27 สิงหาคม 2561”., จากเว็บไซด
http://www.hiso.or.th/health_survey/DOC/H145.php.,

รอยละ 95.2 และผูปวยในรอยละ 4.8 หากพิจารณาเปนรายภาคพบวา สวนใหญผูรับบริการชาวตางชาติจะใช
บริการในโรงพยาบาลเขตกรุ งเทพมหานครมากที่ สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสวนใหญชาวตางชาติเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ (จํานวนเตียง
มากกวา 100 เตียง ขึ้นไป)
สรุปจํานวนผูรับบริการชาวตางชาติ ระหวาง พ.ศ. 2546 – 2557
พ.ศ.
จํานวน (ครั้ง)
2546
973,532
2547
1,103,095
2548
1,249,948
2549
1,330,000
2550
1,373,807
2551
1,363,295
2552
695,779
2553
934,587
2554
954,107
2555
1,127,755
2556
1,426,159
2557
1,200,000
ที่มา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2555 และ
จากขอมูลประมาณการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2555 – 2557 หมายเหตุ ขอมูลจากโรงพยาบาลขนาดใหญจํานวน 30 แหง 5
4

จํานวนและรอยละของผูปวยชาวตางชาติ จําแนกตามขนาด/จํานวนเตียงของสถานพยาบาล (หนวย : คน)
ขนาดเตียง
รวม
ผูปวยนอก
ผูปวยใน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
รวม
3,009.2
2,866.0
95.2
143.2
4.8
ต่ํากวา 31
51.4
46.8
91.1
4.6
8.9
31-50
134.7
127.0
94.3
7.7
5.7
51-100
259.6
245.8
94.7
13.8
5.3
มากกวา 100
2,563.5
2,446.4
95.4
117
4.6
ที่มา : กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 6
5

ภาค/ประเภท
ผูปวย

จํานวนและรอยละของผูปวยชาวตางชาติ จําแนกเปนรายภาค (หนวย : พันครั้ง)
ทั่วราชอาณาจักร

กทม.

กลาง

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

3,900.2
1,895.6
639.3
175.5
89.8
209.0
(100.0)
(63.0)
(21.2)
(5.8)
(3.0)
(7.0)
ผูปวยใน
143.2
76.0
28.8
16.9
5.5
16.1
ชาวตางชาติ
(100.0)
(53.1)
(20.1)
(11.8)
(3.8)
(11.2)
ผูปวยนอก
2,866.0
1,819.6
610.5
158.6
84.3
192.9
ชาวตางชาติ
(100.0)
(63.6)
(21.3)
(5.5)
(2.9)
(6.7)
หมายเหตุ การนับจํานวนผูป วยชาวตางชาตินับตามจํานวนครั้งที่มาใชบริการในโรงพยาบาลเอกชน
ที่มา : กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 7
รวม

6

5

“ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560-2569)”., กองสุขภาพระหวางประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 27 สิงหาคม 2561., จากเว็บไซด
http://hss.moph.go.th/show_topic.php?id=765
6
กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 14 มกราคม 2557., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 31 สิงหาคม 2559., จากเว็บ
ไซด http://pmsn.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001327_25781.pdf

การจําแนกผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติ ตามประเภท/ขนาดของโรงพยาบาล (หนวย : คน)
ผูปวยใน
ผูปวยนอก
ขนาดโรงพยาบาลและ
จํานวน
รวม
สถานพยาบาล
โรงพยาบาล
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
ทั้วประเทศ
321
46,335,127
2,033,630
143,200
41,292,328
2,864,970
ต่ํากวา 11 เตียง
26
246,201
15,579
194
225,976
4,452
11-30 เตียง
33
578,784
25,820
4,447
506,134
42,385
41-50 เตียง
50
1,847,407
109,766
7,692
1,602,962
126,987
51-100 เตียง
108
11,660,728
565,306
13,761
10,835,867
245,794
101-250 เตียง
87
22,533,799
1,013,588
58,785
20,194,969
1,266,456
มากกวา 250 เตียง
17
9,468,208
303,570
58,321
7,926,420
1,179,897
8
ที่มา : กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
7

อัตรารอยละของโรงพยาบาลเอกชนทีม่ ีผูปวยในชาวตางชาติเขารับการรักษา จําแนกตามกลุม โรค
กลุมโรค
ทั่วประเทศ
กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนโรงพยาบาลฯ ที่มีผปู วยในชาวตางชาติ
เขารับการรักษา
236
66
77
32
36
(หนวย : แหง)
โรคที่เขารับการรักษาอันดับที่ 1
(หนวย : รอยละ)
1. โรคติดเชื้อและปรสิต
24.4
18.2
22.5
21.9
33.3
2. โรคระบบหายใจ
11.3
9.1
8.8
15.6
8.3
3. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการ
ตรวจทางคลีนิกและทางหองปฏิบัติการที่ไม
8.4
10.6
10
6.3
5.6
สามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได
4. โรคระบบไหลเวียนเลือด
7.1
16.7
5
5.6
5. โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
5
3
10
5.6
6. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ ภาวะแทรกใน
2.9
10.6
การตั้งครรภ การคลอด ระยะหลังการคลอด
7. อุบัติเหตุจากการขนสง และผลที่ตามมา
2.9
6.3
8.3
สาเหตุจากภายนอก อื่นๆ ที่ทําใหผปู วยตาย
8. โรคอื่น ๆ
8.8
12.1
7.5
11.1
9
ที่มา : กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ใต
24

37.5
20.8
4.2
16.8

8

ตลาดกลุมสินคาและธุรกิจบริการสุขภาพของไทย
ตลาดทองเที่ยวเชิงการแพทย (medical tourism) ของไทย มีแนวโนมเติบโตอยางชัดเจนในกลุม
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 กลุม ไดแก กลุมที่ตองการการรักษาพยาบาลในราคาที่ถูกกวา และกลุมที่ตองการ
คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีกวา โดยสถิติตลาดทองเที่ยวเชิงการแพทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ปจจุบัน มีมูลคาไมต่ํากวา 100,000 ลานบาท โดยมีสัดสวนรายไดจากผูรับบริการชาวไทย : ชาวตางชาติ (ราว
รอยละ 75 : 25) และคาดการณวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนื่องมาจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ
โรงพยาบาล เอกชนทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ที่มีศักยภาพในตางจังหวัด เพื่อรองรับผูรับบริการทั้งชาวไทยและ
ชาวต า งชาติ ที่ มีแ นวโน ม เดิ น ทางเข ามารั บ บริ การทางการแพทย ใ นประเทศไทยเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมี จํ า นวน
ชาวต างชาติที่มาใชบ ริ การรั กษาพยาบาล รวม 1.2 ลานครั้ง (กรมสนั บ สนุน บริ การ สุ ขภาพ พ.ศ. 2557)
7

กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 14 มกราคม 2557., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 31 สิงหาคม 2559., จากเว็บ
ไซด http://pmsn.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001327_25781.pdf
8
กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 14 มกราคม 2557., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 31 สิงหาคม 2559., จากเว็บ
ไซด http://pmsn.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001327_25781.pdf
9
กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 14 มกราคม 2557., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 31 สิงหาคม 2559., จากเว็บ
ไซด http://pmsn.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001327_25781.pdf

แบงเปน (1) กลุมที่เปน Medical Tourism คิดเปนรอยละ 80 โดยตลาดหลักของประเทศไทย ไดแก เมียน
มาร ญี่ปุน ตะวันออกกลาง และยุโรป สวนกลุมตลาดใหมที่มีโอกาสเติบโตสูง ไดแก CLMV และจีน (2) กลุมที่
เปน Expatriate คิดเปนรอยละ 20 ไดแก กลุมนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาลงทุน และทํางานในประเทศไทย
มากขึ้น อาทิ ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งกลุมนี้จะมีผูติดตาม ที่เปนคูสมรส หรือบุตร
หลานเขามาพํานักอาศัยในประเทศไทยดวย 10
เนื่องดวยประเทศไทยถือเปนหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว จากการจัดอันดับ
ของ The International Healthcare Research Center (IHRC) พบวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทยติดอันดับ 6 ของโลก ดวยปจจัยเรื่องคารักษาพยาบาลที่ถูกกวาหลายประเทศ หากเปรียบเทียบกับใน
ภูมิภาคอาเซียนแลวไทยมีคารักษาพยาบาลถูกกวามาเลเซียและสิงคโปร โดยเฉลี่ยประมาณ 2 และ 3 เทา
ตามลําดับ ประกอบกับปจจัยดานสถานที่ดึงดูดการทองเที่ยว จึงทําใหปจจุบันไทยเปนศูนยกลางการบริการ
ดานสุขภาพหลักของเอเชียมีนักท องเที่ยวเชิงสุขภาพเดิน ทางมามากที่สุดประมาณรอยละ 38 ของจํานวน
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเอเชียทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยมีขอไดเปรียบในดานคุณภาพของระบบการ
ดูแลสุขภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทยและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย ประกอบกับความ
พร อมในการให บ ริ การได มาตรฐานในระบบสากล ปจ จุบัน ไทยมีจํานวนสถานพยาบาลที่ไดรับ การรับ รอง
มาตรฐานในระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) มากที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ยิ่งกวานั้น โรงพยาบาลเอกชนของไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 สถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลก
สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําใหนักทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความมั่นใจในชื่อเสียงและคุณภาพการ
บริการดานสุขภาพของไทยมากขึ้น
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เดินทางมาไทย นิยมใชบริการดานการตรวจสุขภาพ การศัลยกรรมความงาม
ทันตกรรม การรักษาโรคเฉพาะทาง เชน กลุมโรคหัวใจและกระดูก ผลจากการสํารวจของ Global Wellness
Institute พบวา รูปแบบการบริการดานความงามและศัลยกรรมเปนบริการที่นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพตองการ
มากที่สุด เพราะไทยมีชื่อเสียงดานศัลยกรรมเปนอันดับ 8 ของโลก เนื่องจากไทยมีมาตรฐานการบริการใน
ระดับใกลเคียงกับโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย
สามารถลดระยะเวลาในการรอรับบริการได นอกจากนี้ คารักษาพยาบาลยังถูกกวาตางประเทศ เชน ศัลยกรรม
จมูกมีราคาถูกกวาสหรัฐฯ 2 เทา ศัลยกรรมแปลงเพศมีราคาถูกกวาสหรัฐฯ และยุโรปถึง 10 เทา และไดรับการ
ยอมรับในฝมือการผาตัดที่เหมือนจริง
การเติ บ โตของการท องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพเพิ่มรายไดใหกับ ประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งมีรายไดจากการรักษาพยาบาลชาวตางชาติราวปละ 7 หมื่นลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 0.01 ของ GDP
และยังสรางรายไดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร รวมถึงการบริการดานการทองเที่ยว
อื่ น ๆ ป จ จุ บั น ภาครั ฐ พยายามพั ฒ นาและส งเสริมประเทศใหเปน ศูน ยกลางสุขภาพนานาชาติ รัฐ บาลจึง มี
นโยบายในการขยายฐานกลุมเปาหมายผูรับบริการทางการแพทยในตลาดใหมๆ โดยขยายระยะเวลาพํานักใน
ไทยเพื่อการรักษาพยาบาลสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและผูติดตามในกลุม CLMV และจีน เพิ่มขึ้นจาก 60
วันเปน 90 วัน จากเดิมที่มีนโยบายขยายระยะเวลาดังกลาวใหเฉพาะในกลุมประเทศในตลาดตะวันออกกลาง
เทานั้น ซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่
โรงพยาบาลเอกชนไทยทั้งขนาดใหญ และขนาดกลางไดใหความสําคัญกับ ลูกคาตางชาติมากขึ้น พยายาม
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการทางการแพทยที่ดีเยี่ยม เพื่อบริการกลุมผูปวยชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อสูง อีกทั้ง
มีการอํานวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆ อาทิ การเตรียมลามแปลภาษาเพื่อใหมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการเพิ่มชองทางการใหบริการออนไลน และการจัดรถบริการรับ-สงที่สนามบิน นอกจากนี้ โรงพยาบาลที่ตั้ง
9

10
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อยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวหลักของประเทศ อาทิ เชียงใหม พัทยา และภูเก็ต ก็มีการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริ การทางการแพทยในลั กษณะศูนยการแพทยที่ครบวงจร เพื่อรองรับความต องการที่หลากหลายจาก
นักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติมากขึ้นดวย
การที่ไทยจะรักษาการเปนศูนยกลางบริการดานสุขภาพหลักของเอเชีย บุคลากรทางการแพทยจะตอง
รักษามาตรฐานในการใหบริการ เพิ่มความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อขยายฐานลูกคา อยางไรก็ตาม แมไทยจะมีความไดเปรียบและศักยภาพในการแขงขัน
ดา นบริ การรั กษาพยาบาล แต สัดส ว นของรายไดของประเทศจากการใหบริการในสาขานี้ยังไมสูงมากนัก
เนื่องมาจากอัตราคารักษาพยาบาลที่มีราคาถูก การใชบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการใชอุปกรณ / เครื่องมือทาง
การแพทยที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงและราคาแพง ดังนั้น จึงจําเปนตองมุงเนนการใหบริการในสาขาที่ไทยมี
ความชํานาญ (Niche) และกลุมเปาหมายผูรับบริการที่มีรายไดคอนขางสูง และตองการความหรูหรา เพื่อชวย
เพิ่มสัดสวนรายไดจากสาขาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานสุขภาพใหเพิ่มสูงขึ้น 11
10

ตารางเปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานบริการสุขภาพระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ (Competitive advantage)
Competitive advantage
ไทย
สิงคโปร
อินเดีย
มาเลเซีย
เกาหลีใต
Service/hospitality
xxxxx
xx
x
x
x
Hi-tech hardware
xxxx
xxxx
xx
x
xxx
HR quality
xxxx
xxxx
xx
xx
xxx
JCIA
53 แหง *
22 แหง
29 แหง
13 แหง
27 แหง
Pre emptive move
xx
xxx
x
xx
xx
Synergy/Strategy
partner
Accessibility/ Market
channel
Reasonable cost

xxx

xx

x

x

x

xx

xxx

x

xx

xx

xxxx
xx
xxxx
xxx
xx
หมายเหตุ จํานวน X หมายถึง Competitive advantage ที่ดี
ที่มา : เอกสารการเปดเสรีทางการคาและบริการสุขภาพของอาเซียน และการวิเคราะหของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559 12
11

ปจจุบัน ประเทศไทย มีสถานพยาบาลที่ไดรับ การรั บรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (Joint
Commission International: JCI) จํานวน 53 แหง ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเริ่มมีการรับรองมาตรฐานนี้มาตั้งแต
พ.ศ. 2545 โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎรเปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital care และมี
สถานพยาบาล International clinic ที่เกาะชาง จังหวัดตราด เปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท
Ambulatory care นอกจากนี้ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 2 เปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Long term
care และ Home care ในสวนสถานพยาบาลของภาครัฐ อยางเชน โรงพยาบาลศิริราชปยมหาการุณย เปน
โรงพยาบาลแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital care และ โรงพยาบาลชลบุรี เปนโรงพยาบาลแรกที่
ไดรับการรับรองประเภท Academic medical center hospital program
ประเภท
Hospital care
Ambulatory
Long term care
11

จํานวนโรงพยาบาล/คลีนิกที่ผานการรับรองมาตรฐาน JCI
กรุงเทพมหานคร (แหง)
21
5
1

ตางจังหวัด (แหง)
20
4
-

https://www.scbeic.com/th/detail/product/3526
“ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560-2569)”., กองสุขภาพระหวางประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 27 สิงหาคม 2561., จากเว็บไซด
http://hss.moph.go.th/show_topic.php?id=765
12

ประเภท

กรุงเทพมหานคร (แหง)
Home care
1
Academic medical center hospital program
ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559 13

ตางจังหวัด (แหง)
1

12

2. กิจกรรมสาขาบริการสุขภาพและบริการดานสังคม
การคาบริการในชวงทศวรรษที่ผานมามีการเจริญเติบโตคอนขางมาก ทั้งในเรื่องมูลคาตลาด จํานวน
ผูประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแตละสาขาบริการไดมีการจําแนกกิจกรรมยอยออกไปอีกหลากหลาย
อยางไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อเปดตลาดการคาบริการระหวางกันจําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการ ตางๆ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิก องคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขา
บริการโดยแบงเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ ลงไปอีก โดยให
สอดคลองกับที่ United Nation (U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) 14
ในสวนของสาขาบริการสุขภาพและบริการดานสังคมนั้น ไดจําแนกกิจกรรมยอยไว ดังตอไปนี้
2.1 สาขาบริการสุขภาพและสังคมจําแนกตาม CPC ของ UN และ W120 ของ WTO 15

กิจกรรม
931 บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มนุษย (Human health
services)

932 สัตวแพทย

13

รหัส CPC
9311โรงพยาบาล
(Hospital
Services)

คําอธิบาย
บริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาล ภายใตการกํากับดูแลของแพทยที่ใหแก
ผูปวยเปนหลัก
ประกอบดวย บริการการแพทย ผูชวยแพทย พยาบาล หองทดลอง และบริการทาง
เทคนิคตางๆ รวมถึง รังสีวิทยาและวิสัญญี ฯลฯ ซึ่งมีการใหบริการทางการแพทย โดย
อยูภายใตการกํากับดูแลของแพทย
(ไมรวมถึง บริการที่ใหแกคลินิกผูปวยนอกของโรงพยาบาล)

9312
แพทยและ ทันต
แพทย
(Medical &
Dental Services)
9319
บริการอื่นๆ
เกี่ยวกับ สุขภาพ
มนุษย
(Other Human
Health Services)

บริก ารที่ มุงใหการปอ งกัน การตรวจวินิจ ฉัย และรักษาอาหารเจ็ บปว ยผา นการให
คําปรึกษาแกคนไขเปนรายๆ ไป
93121 แพทยทั่วไป (General Medical Services)
93122 แพทยเฉพาะทาง (Specialised Medical Services)
93123 ทันตกรรม (Dental Services)
93191 บริการดานการผดุงครรภ พยาบาล กายภาพบําบัด และเจาหนาที่ผูชวยแพทย
(Deliveries and related services, nursing services, nursing services,
physiotherapeutic and para-medical services)
93192 บริการรถพยาบาล (Ambulance services)
93193 สถานพยาบาลแบบมี ที่ พั ก ซึ่ งไมใช โ รงพยาบาล (Residential health
facilities services other than hospital services)
93199 บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย (Other human health services
n.e.c.) อาทิ พยาธิวิทยา วิทยาแบคทีเรีย ไวรัสวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา รวมถึง บริการ
จัดเก็บโลหิต เปนตน
93201 สัตวแพทย (Veterinary services for pet animals)
93209 สัตวแพทยสําหรับสัตวอื่นๆ (Other veterinary services) เชน สัตวในสวน
สัตว สัตวในฟารม

9320
สัตวแพทย
(Veterinary
Services)
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ปจจุบัน WTO ยังอยูระหวางการปรับปรุงรายการใหครอบคลุมสาขา/กิจกรรมยอยใหมากขึ้น
15
องคการการคาโลก ไดจัดทําเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจําแนกบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จําแนกประเภทบริการโดยอิงกับ
Central Product Classification (CPC:) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใชการจําแนกประเภทบริการตาม WTO เปน
เอกสารอางอิง

กิจกรรม
933 บริการทางสังคม
(Social Services)

รหัส CPC
9331 บริการทาง
สังคมแบบมีที่พัก
(Social Services
with
accommodation)

คําอธิบาย
93311 บริการสวัสดิการบานพักคนชราและคนพิการ (Welfare services delivered
through residential institutions to old persons and the handicapped)
93312 บริก ารสวัสดิการบ านพักเด็กและอื่นๆ (Welfare services delivered
through residential institutions to children and other clients)
93319 บริ ก ารทางสั งคมแบบมี ที่พั ก อื่ นๆ (Other social services with
accommodation)

9332 บริการทาง
สังคมแบบไมมีที่
พัก (Social
Services without
accommodation)

93321 สถานรับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสถานรับดูแลคนพิการ (Child day-care services
including day-care services for the handicapped)
93322 บริการใหคําแนะนําและที่ปรึกษาเกี่ยวกับเด็ก (Guidance and counseling
services n.e.c. related to children)
93323 บริ ก ารสวั สดิ ก ารที่ ไม ได ให ผา นสถานที่ พั ก (Welfare services not
delivered through residential institution)
93324 ศูนยฝกอาชีพสําหรับคนพิการและคนตกงาน (Vocational rehabilitation
services) โดยเนนเรื่องความชวยเหลือทางสังคมเปนสําคัญ
(ไมรวมถึง บริการในสวนที่เนนดานการศึกษา)
93329 บริการทางสังคมแบบไมมีที่พักอื่นๆ (Other social services without
accommodation)

2.2 รูปแบบการใหบริการ (Mode of Supply)

รูปแบบการคาบริการ
Mode 1 การใหบริการขามพรมแดน (Cross/border
Supply): ผูใหบริการและผูรับบริการอยูคนละ
ประเทศ โดยใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Mode 2: การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ
(Consumption Abroad): ผูบริโภคเดินทางจาก
ประเทศหนึ่งเขาไปใชบริการในประเทศที่ตั้งของผู
ใหบริการ
Mode 3: การตั้งกิจการในตางประเทศ
(Commercial Presence): ผูใหบริการจากประเทศ
หนึ่งเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ ใน
ประเทศผูใชบริการ
Mode 4: การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา
(Movement of Natural Persons): บุคคลธรรมดา
จากประเทศหนึ่งเขาไปทํางาน หรือใหบริการในอีก
ประเทศหนึ่ง แตไมใชแรงงาน

ตัวอยางบริการสุขภาพและสังคม
บริการทางการแพทยที่เรียกวา telemedicine เชน แพทยชาวสิงคโปรใหบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคแกชาวมาเลเซีย หรือการออกใบรับรองแพทย และบริการอานผลเอ็กซเรย
ผานสื่ออินเตอรเน็ต เปนตน
เชน คนไขชาวเวียดนามเดินทางเขามารับการรักษาในไทย ผูสูงอายุชาวญีป่ ุนเดินทางเขา
มาใชบริการ long stay ในไทย
เชน ผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนเปดคลินิกในอินโดนีเซีย หรือผูประกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนไทย เขาไปลงทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาในมองโกเลีย
เชน พยาบาลจากฟลิปปนสเดินทางเขาไปใหบริการในญี่ปุน ผูจ ัดการจากสํานักงานใหญ
เขามาใหบริการในบริษัทสาขา

3. หนวยงานและกฎหมายที่กํากับดูแลสาขาบริการสุขภาพและสังคม
เรื่อง

การกํากับดูและ
การออก
ใบอนุญาต

กฎหมาย

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
การรักษาพยาบาล
2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
การเขามาตั้งสถานพยาบาลตองไดรับอนุญาต โดยผูขอใบอนุญาต หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีถิ่น
ที่อยูในประเทศไทย หากเปนนิติบุคคลตองมีผูจัดการที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและผูดําเนินการ
สถานพยาบาลจะตองเปนผูประกอบการวิชาชีพทางการแพทย
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
4. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2545
6. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
7. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
การคา
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กฎหมาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533
9. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547
10. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547
11. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
12. กฎกระทรวง กําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
13. พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 16
การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
1. หนั ง สื อ ประกาศกรมพั ฒนาการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ทางเลื อ ก เรื่ อ ง การขอจด
ทะเบียนสิทธในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การสอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัย และแบบ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
2. ราชกิจจานุเบกษาประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เรื่อง การขอ
จดทะเบียนสิทธในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การสอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัย และแบบ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2555
3. ขอบังคับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกวาดวยจรรยาขาราชการกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2557
4.ประกาศกําหนดตําราการแพทยแผนไทยและตํารับยาแผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1-2)
และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3-6)
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สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
2. ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑการรับรองวุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรที่ผูดําเนินการหรือผูใหบริการไดรับจากสถาบันการศึกษา หนวยงาน หรือองคกร
ตางๆ พ.ศ. 2559
3. ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ ก ารทดสอบและ
ประเมินความรูความสามารถของผูดําเนินการ พ.ศ. 2559
การเขามา
ประกอบธุรกิจ
ของตางชาติ
การเขามา
ทํางานของตาง
ดาว

ธุรกิจรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเปนธุรกิจในบัญชี 3 ของ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวซึ่งหาก
ตางชาติตองการเขามาลงทุนโดยถือหุนเกินกวารอยละ 49 ตองมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
1. พระราชบัญญัตปิ ระกอบวิชาชีพ 4 สาขา
2. พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
บุคคลตางดาวสามารถมีใบอนุญาตวิชาชีพทางการแพทยไดหากมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง และผานการสอบใบอนุญาตที่ไดใชภาษาไทยในการสอบ
แตกฎหมายไดกําหนดใหผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่มิไดมีสัญชาติไทยตองไดรับอนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ จากประเทศที่สําเร็จการศึกษาดวย

ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
การคา
กระทรวงสาธารณสุข
สภาวิชาชีพทาง
การแพทย เชน แพทย
สภา
ทันตแพทยสภา
สภาการพยาบาล เปน
ตน

4. ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาสุขภาพและสังคมของไทย
ปจจุบันไทยผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสุขภาพและสังคม ไวเพียงภายใต 4 กรอบความ
ตกลงการค า เสรี ประกอบด ว ย ความตกลงว า ด ว ยการค า บริ ก ารอาเซี ย น ความตกลงการค า เสรี ไ ทย –
ออสเตรเลีย ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุน และ ความตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี เนื่องจากบริการ
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เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ารประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
อยูในความควบคุมตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมี คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ทําหนาที่กาํ กับดูแลการประกอบโรค
ศิลปะตาง ๆ และมีคณะกรรมการ วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ทําหนาที่ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต รวมทั้งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สภาการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข., ขอมูลออนไลน., คนหาวันที่ 17 สิงหาคม 2560.,จากเว็บไซด
http://www.thaimed.or.th/demo/?cat=127

ดังกลาวเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับชีวิตและมีผลตอสุขอนามัยของผูปวยและผูใชบริการ จึงเปนบริการสาขา
ออนไหว และมีการเปดตลาดแบบระมัดระวังและคอยเปนคอยไป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนสวน
ใหญ
กรอบความตกลงทางการคา
ระหวางประเทศ

ขอผูกพัน

สาขายอย
ขอจํากัดการเขาสูต ลาด
(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา
WTO
ไทยไมผูกพันในสาขานี้
อาเซียน ASEAN
บริการดานการแพทยและทันตกรรม
(1) ไมมีขอจํากัด
(AFAS Package 9)
ไดแก บริการดานการแพทยทวั่ ไป และบริการดาน (2) ไมมีขอจํากัด
การแพทยเฉพาะทาง
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัด ตางชาติถือหุนไมเกิน รอยละ
49 จํานวนผูถอื หุนตางชาติตองไมเกินกึง่ หนึ่ง ตองจัดตั้งเปน
คลินิกผูปวยนอกในโรงพยาบาลเทานั้น โดยบุคคลหนึ่งจะรับ
ใหดําเนินการไดไมเกิน 1 แหง
(4) ตามที่ไดระบุในขอผูกพันที่ใชเปนการทั่วไป ผูที่จะ
รับผิดชอบเปนผูดําเนินการคลินิกผูปวยนอกจะมีใบอนุญาต
ดําเนินการคลินิกผูปวยนอกไดไมเกิน 1 แหง และตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
บริการดานการแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาล
(1) ไมมีขอจํากัด
เอกชน เชน
(2) ไมมีขอจํากัด
บริการใหคําปรึกษาดานกุมารเวช สูต-ิ นารีเวช
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทยเทานั้น
ประสาทวิทยาและดานจิตวิทยา
ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
บริการใหคําปรึกษาดานการผาตัด
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน (Joint
บริการวิเคราะหและแปลผลถายภาพทางการแพทย Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
(เอ็กซเรย, คลื่นไฟฟาหัวใจ. กลองผาตัดขนาดเล็ก, (4) ไมผูกพัน
และอื่นๆ ที่คลายกัน)
บริการดานสัตวแพทย
(1) ไมมีขอจํากัด
ไดแก บริการดานสัตวแพทยและบริการแพทยสัตว (2) ไมมีขอจํากัด
เลี้ยง
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัด ตางชาติถือหุนไมเกิน รอยละ
49 จํานวนผูถอื หุนตางชาติตองไมเกินกึง่ หนึ่งและบุคคลหนึ่ง
จะไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวไดไมเกิน 1
แหง
(4) ไมผูกพัน
บริการดานแพทยปศุสัตว
(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) ตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
และจะสามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน
(Joint Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
เทานั้น
(4) ไมผูกพัน
บริการโรงพยาบาลเอกชน
(1) ไมมีขอจํากัด
ไมรวม บริการคลีนิกผูปวยในโรงพยาบาล บริการ
(2) ไมมีขอจํากัด
ดานทันตกรรม บริการรถพยาบาล โรงพยาบาล
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทยเทานั้น
ทหาร โรงพยาบาลเรือนจําบริการดานพยาบาล และ ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
บริการกรณีผูปวยเรื้อรัง
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน (Joint
Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
(4) ตามที่ไดระบุในขอผูกพันที่ใชเปนการทั่วไป ผูดําเนินการ
โรงพยาบาลจะตองใบอนุญาตใหดําเนินการไดไมเกิน 1 แหง
และตองมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
บริการเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ
(1) ไมมีขอจํากัด
ไดแก สถานพักฟนอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาล
(2) ไมมีขอจํากัด
(เฉพาะคางคืน)
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทยเทานั้น

กรอบความตกลงทางการคา
ระหวางประเทศ

ขอผูกพัน

สาขายอย
ขอจํากัดการเขาสูต ลาด
(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา
ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน (Joint
Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
(4) ไมผูกพัน
บริการทางสังคม
(1) ไมมีขอจํากัด
สถานรับเลี้ยงเด็ก (แบบไมคางคืน)
(2) ไมมีขอจํากัด
เฉพาะเด็กพิการ
(3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทยเทานั้น
ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน (Joint
Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
(4) ไมผูกพัน
บริการอื่น ๆ
(1) ไมมีขอจํากัด
บริการถายภาพรังสีที่ไมมีการวิเคราะหหรืออานผล (2) ไมมีขอจํากัด
ไดแก เอ็กสเรย อัลตราซาวด และเอ็กซเรยดวยคลื่น (3) ผูกพันในรูปบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในไทยเทานั้น
แมเหล็กไฟฟา (MRI)
ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะรวมทุน (Joint
Ventures) กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
(4) ไมผูกพัน
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
ไทย ไมขอผูกพันในสาขานี้
ออสเตรเลีย
• บริการทางการแพทย เฉพาะรักษาความผิดปกติของมือและเทา (CPC: 93199**) (เทา WTO)
มีขอจํากัดวาผูใหบริการตองมีถิ่นพํานักถาวร (Permanent resident requirement) สําหรับ
chiropodists (ใน South Australia) และ podiatrists (ใน Western Australia)
ไทย-ญี่ปุน (JTEPA)
ไทย
• บริการวิชาชีพดานการแพทย / ทันตกรรม / สัตวแพทย / พยาบาล และวิชาชีพ
ทางการแพทย และอื่นๆ รวมทั้งการสกัดสมุนไพรไทย) ไมมีขอผูกพันยกเวน mode 4 อนุญาตใหแพทยชาวญี่ปุน
สามารถติดตามผูปวยชาวญี่ปุนที่มารับการรักษาในประเทศไทย เพื่อดูแลเฉพาะคนกลุมนี้ไดเทานั้น (หามรักษาคน
อื่นๆ และหามทําการรักษาในโรงพยาบาล และเมื่อผูปว ยเดินทางกลับ แพทยญปี่ ุนดังกลาว ก็ตองเดินทางกลับไป
ดวย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก ับความเห็นชอบของแพทยสภาแหงประเทศไทย (มาตรา 26 (6)) ของ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525
ญี่ปุน

• บริการวิชาชีพดานการแพทยและทันตกรรม บริการพยาบาลวิชาชีพทางการแพทยอื่นๆ ไมมีขอผูกพัน
• สัตวแพทย ไมมีขอจํากัดในการเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในญี่ปุน แตการเขาไป
ทํางานตองมีคุณสมบัติและไดรับการอนุญาตตามที่กฎหมายญี่ปุนกําหนด (Mode 2-4: ไมมีขอจํากัด)
• นักกายภาพบําบัด ที่ไดรับการรับรองเปน Rigakuryohousi ตามกฎหมายญีป่ ุน ไมมีขอจํากัดใน Mode
2 และ 4 (ขอจํากัดดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ) และไมผูกพันใน Mode 1, 3 และ 4 (ขอจํากัดดานการ
เขาสูตลาด)
ยกเวน
การเขาไปลงทุนในจัดตั้งธุรกิจ ในญี่ปุนซึ่งไมมีขอจํากัดเรื่องสัดสวนผูถือหุนตางชาติ
อยางไรก็ดี การเขาไปทํางานตองมีคุณสมบัติและไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายญี่ปุนกําหนด
• บริการโรงพยาบาล ญีป่ ุนไมผูกพันใน Mode 1, 3, และ 4
ยกเวน
ผูกพันใหนักลงทุนเขาไปจัดตั้งโรงพยาบาลไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสัดสวนผูถือ
หุนตางชาติและกําหนดวาการเบิกคาใชจายคืนสําหรับคนญี่ปุนที่เดินทางเขามารักษาในไทยจะตองไดรับอนุญาต ทั้งนี้
การเบิกคืนจะตองทําตามที่กําหนดในกฎหมายและกฎระเบียบของญี่ปุน
• บริการรถพยาบาล - ญี่ปุนไมผูกพันใน Mode 1, 3, และ 4
ยกเวน
ผูกพันใหนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสัดสวนผูถือ

กรอบความตกลงทางการคา
ระหวางประเทศ

ขอผูกพัน

สาขายอย
ขอจํากัดการเขาสูต ลาด
(1) การใหบริการขามพรมแดน (2) การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ (3) การจัดตั้งธุรกิจ (4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา
หุนตางชาติ
• บริการจัดเก็บโลหิตที่ระบุในกฎหมายเพือ่ รับประกันใหมีอปุ ทานที่มั่นคงและเรื่องที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโลหิตที่ปลอดภัย (กฎหมายฉบับที่ 160 ค.ศ. 1965 ของญี่ปุน) ญี่ปุนไมผูกพันใน Mode 1, 3,
และ 4 สําหรับ Mode 2 ไมมีขอจํากัด
• บริการอื่นๆ ที่เกีย่ วกับสุขภาพมนุษย : ไมมีขอผูกพัน
• บริการทางสังคม รวมถึงบริการดูแลผูปว ย (caseworker) ที่ไดรับอนุญาตแตไม
รวมถึงบริการดูแลเด็กแบบ Day-care- ญี่ปุนไมผูกพันใน Mode 1, 3, และ 4
ยกเวน ผูกพันใหนกั ลงทุนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสัดสวนผูถือหุนตางชาติ
• บริการอื่น ๆ: ไมมขี อผูกพัน
ไทย-ชิลี
ไทย:
• บริการดานการแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลเอกชน
ประเภทยอยนี้รวมถึง:
- บริการใหคําปรึกษาดานกุมารเวชศาสตร สูตินรีเวชศาสตร ประสาทวิทยาและ
จิตเวช
- บริการใหคําปรึกษาดานศัลยกรรม
- การวิเคราะหและตีความภาพทางการแพทย (เอกซเรย การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การสอดเครื่องมี
แพทยที่มีลักษณะเปนทอยาวเขาไปภายในรางกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือการผาตัด และบริการที่คลายคลึงกัน)
ประเภทยอยนี้ไมรวมถึงบริการดานหองปฏิบัติการทางการแพทย
ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1,2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพัน
• บริการหนวยงานพยาบาลดานกายภาพบําบัดและเจาหนาที่ผูชว ยแพทยใน
โรงพยาบาล ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1, 2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพัน
• บริการโรงพยาบาลเอกชน
ประเภทยอยนี้ไมรวมถึง
- บริการที่ใหบริการโดยคลินิกผูปว ยนอกของโรงพยาบาล
- บริการดานทันตกรรม
- บริการรถพยาบาล
- บริการโรงพยาบาลสําหรับกองทัพ
- บริการโรงพยาบาลในเรือนจํา
- บริการดานการพยาบาล
- บริการในกรณีเจ็บปวยเรื้อรัง
ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1,2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพัน
• บริการดานสุขภาพมนุษยอื่นๆ
บริการสถานพํานักเพื่ออํานวยความสะดวกทางสุขภาพ ที่นอกเหนือไปจากการบริการของโรงพยาบาล ซึ่งไมรวมถึง
การพํานักแบบไมคางคืน ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1, 2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพัน
• บริการดานสังคม บริการระหวางวันเพือ่ รับดูแลเด็กที่ทุพพลภาพ
ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1,2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพันอื่นๆ บริการวินิจฉัยภาพโดยไม
วิเคราะหหรือตีความ เชน เอกซเรย อัลตราซาวน และการตรวจรางกายโดยสรางภาพดวยสนามแมเหล็ก
ไฟฟา (MRI) ไทยไมมีขอจํากัดใน Mode 1, 2 และ 3 สําหรับ Mode 4 ไมมีขอผูกพัน
ชิลี : ไมขอผูกพันในสาขานี้
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