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แนวคิด  ความสัมฤทธิผล  และผลกระทบ 
นโยบายประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาค   

(Medical  Hub of Asia) 
 
รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร    ภัทราดูลย 

 
นโยบาย Medical Hub of Asia ของรัฐบาลเพ่ือสรางระบบการบริการสุขภาพไทยใหเปน

ท่ีตองการของชาวตางชาติ  ใหชาวตางชาติเขามารับบริการทางการแพทย   หรือการดูแลสุขภาพ  
นํามาซึ่งรายไดเขาประเทศโดยเฉพาะการบริการทางการแพทย   ไดตั้งเปาหมายไวในป  2551 มีเงิน
เขาประเทศทางดานนี้สูงถึง  80,000  ลานบาท 

มองดูอยางผิวเผิน  นโยบาย  Medical Hub of Asia   นาจะเปนนโยบายท่ีสวยหรู  
สามารถทําเงินใหประเทศไดตามเปาท่ีตั้งไว      เพราะโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหลายแหงรับ
นโยบายนี้ทันทีอยางรวดเร็ว    (The Nation , 18 May  2004, p 4B)   ธุรกิจเครือกรุงเทพฯ   ดุสิต 
คาดการณขนาดของเศรษฐกิจวา  จะขยายตัวจากการรักษาผูปวย  630,000   รายเมื่อป  2547    (นํารายได 
เขาประเทศถึง  1  หม่ืน  9  พันลานบาท)   เพิ่มเปน   800,000  คน  ในป  2548   (นําเงินเขา  2 หม่ืน
ลานบาท)  และป 2549    คาดวาจะเปน  1  ลานราย  (นํารายไดเขาประเทศ  3  หม่ืนลานบาท)  จาก
ขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยพบวาจํานวนผูปวยตางชาติท่ีมารักษาใน
ประเทศไทยในป 2544, 2545 และ 2546 มีจํานวนท้ังหมด  550,161   630,000  และ 973,532 
ตามลําดับ  จะเห็นไดวามีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรวมรอยละ 14.51 ในป 2545  และรอยละ 
54.5 ในป 2546   

จากการคาดการณจํานวนผูปวยตางชาติในอนาคตท่ีมารักษาในประเทศไทยของผูวิจัย      
วีระศักดิ ์ มงคลพร และคณะ จากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข  และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยพยากรณจํานวนผูปวย
ตางชาติโดยใช  3 วิธีการท่ีแตกตางกัน ไดแก  

1. Weighted Moving Average (WMR) 
2. สมการถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression) 
3. สมการถดถอยท่ีไมเปนเสนตรง (Non Linear Regression) 
      ไดผลดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนท่ีรวมตัวกันเสนอผลการดําเนินงานตอเนื่องจนบัดนี้ เกือบ 2  ป  

ทุกอยางดีเกินเปาหมายท่ีตั้งไว  คือ   จํานวนผูปวยตางชาติที่เขามาใชบริการทางการแพทยเพ่ิมขึ้น  
และแนนอนเงินตราเขาประเทศตองเพ่ิมขึ้น   ท้ังในรูปของการจายคาบริการทางการแพทยใหกับ
โรงพยาบาลโดยตรง   และจากทางออมโดยตัวผูปวยเองหรือครอบครัวเขามาพํานักอยูในประเทศ
ในชวงเวลาท่ีมารับบริการทางการแพทย 
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ตารางท่ี 1   การคาดการณจํานวนผูปวยตางชาติท้ังหมดท่ีรักษาในประเทศไทย 
จํานวนผูปวยตางชาติ (คน) 

ป WMA Linear (1) Non-Linear (2) 
2544 550,161 550,161 550,161 
2545 630,000 (14.5) 630,000 (14.5) 630,000 (14.5) 
2546 973,532 (54.5) 973,532 (54.5) 973,532 (54.5) 
2547 1,000,000 (2.72) 1,141,271 (17.2) 999,013 (2.6) 
2548 1,219,510 (21.9) 1,352,957 (18.5) 1,078,513 (8) 
2549 1,475,223 (20.9) 1,564,643 (15.6) 1.143.470 (6) 
2550 1,744,515 (18.5) 1,776,329 (13.5) 1,198,390 (4.8) 
2551 2,089,496 (19.7) 1,988,015 (11.9) 1,245,964 (4) 
2552 2,496,261 (19.4) 2,199,701 (10.6) 1,287,927 (3.4) 
2553 2,979,729 (19.3) 2,411,387 (9.6) 1,325,465 (2.9) 
2554 3,559,844 (19.4) 2,623,073 (8.8) 1,359,241 (2.6) 
2555 4,251,692 (19.4) 2,834,759 (8.1) 1,390,421 (2.3) 
2556 5,078,005 (19.4) 3,046,445 (7.5) 1,418,938 (2.1) 
ท่ีมา : ขอมูลป 2544-2546 จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน 

 
ดังนั้น  รัฐบาลผูกําหนดนโยบายและโรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแหงท่ีเปดรับนโยบายนี้   

ตางพอใจกับนโยบาย  Medical Hub of Asia    แตถามองลงไปลึก ๆ  แลว  นโยบาย  Medical Hub 
of Asia   ของประเทศกําลังเกิดปญหากับโรงพยาบาลหลาย ๆ แหงในภาครัฐ   และเกิดปญหากับ
โรงเรียนแพทยเกือบทุกแหง  จะมีใครคิดบางวาปญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบกับปญหาดาน
สาธารณสุขไทยอยางใหญหลวงในอนาคต   นอกจากนั้นนโยบาย   Medical Hub of Asia   ยังจะ
เกิดผลกระทบและทําลายระบบการบริการสุขภาพทางการแพทยอันดีงามของสังคมไทยในไมชา   
 
ó  การวิเคราะหโครงการ    ( SWOT  Analysis ) 

- Strength 
1. คาบริการทางการแพทยไทย  ยังมีราคาถูกเม่ือเทียบกับตางประเทศบริเวณใกลเคียง    

     เชน   สิงคโปร   มาเลเซีย   ญ่ีปุน   เกาหลี   เปนตน(ตารางท่ี 2) 
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 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร และโรงพยาบาล       
Parkway ในประเทศสิงคโปร (ดอลลารสหรัฐ) 
  

Procedure โรงพยาบาล Parkway โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
Heart valve replacement 11,557 6,620 
Cataract surgery 1,430 850 
Lasik 1,045 439 
ท่ีมา : Asia Week, 16 พฤษจิกายน 2544 
 
             2.  การเดินทางเขาประเทศโดยสายการบินไดสะดวกสบาย   ประเทศไทยไดสราง 
   สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมารองรับการเดินทางของชาวตางชาติจะเสร็จในปลายป  2549   
   และสายการบินไทยมีชื่อเสียงด ี

3.  แพทยไทยมีความสามารถ   และมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ 
4. มีโรงพยาบาลเอกชนมากและมีเตียงวางเพียงพอที่จะรองรับคนไขตางชาต ิ
5. ประเทศไทยเปนเมืองทองเท่ียวท่ีตางชาตินิยมมาเท่ียว (ตารางที่ 3) 
 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบ Competitive Advantage ของสถานพยาบาลในบางประเทศในเอเชียท่ีมีการ
รับผูปวยชาวตางชาติ 

Competitive Advantage ไทย สิงคโปร อินเดีย มาเลเชีย ฮองกง 
Service & Hospitality ***** ** * * ** 
Hi-technological Hardware ** **** ** * ** 
HR Quality **** **** ** ** *** 
International Accredited Hospital ** ** - * * 
Preemptive Move ** *** * * * 
Synergy/Strategic Partner * ** * * * 
Accessibility/Market Channel ** *** * ** ** 
Reasonable Cost **** * **** *** * 
 
ท่ีมา : ปรับปรุงจากการเปรียบเทียบ competitive advantage คูแขงใน SE Asia โดยสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน และคณะกรรมการธุรกิจการคาและบริการเพื่อสุขภาพหอการคาและ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย (2547) 
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- Weakness 
1. ดานการสื่อสาร  ประชากรไทยยังออนดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอื่น 
2. จํานวนแพทยในปจุบัน   อัตราสวนตอประชากรของประเทศยังไมเพียงพอ   และยัง

ขาดมาก โดยเฉพาะในภูมิภาค ไดมีการคาดการณอุปสงคตอบุคลากรสุขภาพ มีขอสรุป
ไดวา ป พ.ศ. 2548 นาจะมีความตองการแพทยอยูระหวาง 29,689 – 38,978 คน  และ
จะเพ่ิมขึ้นเปน 43,181 – 51,159 คน ในป พ.ศ. 2563 (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 4  ความตองการจํานวนแพทยเฉลี่ยจากการคาดการณ 4 วิธี 

คาดการณความตองการแพทย 
 
ป พ.ศ. สัดสวนแพทย

ตอประชากร
คงที ่* 

วิธีเปาหมายของ
สถานบริการ** 

สัดสวนแพทยตอ
ประชากรแบบ
ปรับตามเศรษฐกิจ
และระบบ
บริการ*** 

สัดสวนแพทยตอ
ประชากรแบบปรับตาม
เศรษฐกิจและระบบบริการ 
และหลักประกัน
สุขภาพ**** 

2548 39,978 29,689 31,039 37,312 
2553 40,379 36,543 37,012 37,312 
2558 41,780 44,095 43,342 52,118 
2563 43,181 51,159 47,212 56,654 

 
ท่ีมา : * กระทรวงสาธารณสุข 2546 
           ** สํานักงานพัฒนานโยบาบสุขภาพระหวางประเทศ, 2546 
           *** ณิชากร ศิริกนกวิไล และคณะ. 2544 
           **** ปรับจาก ณิชากร ศิริกนกวิไล และคณะ เพ่ิมอีกรอยละ 20 ตามคาเฉลี่ยความ
เปลี่ยนแปลง 
 
3. ประชากรชาวไทยยังเขาถึงระบบการบริการดานสุขภาพยังไมทั่วถึง   โดยเฉพาะใน

เขตชนบท 
4. การสนับสนุนโครงการนี้ในภาครัฐยังไมเต็มท่ีและไมเปนระบบท่ีดี 
5. ความเจริญหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยเรา  สูตางประเทศไมได   ในอนาคต  

อาจมีการใหบริการทางการแพทยใน  mode  cross  order  supply   เชน  การผาตัดขาม
ประเทศดวยหุน  Robot 
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- Opportunity 
 1. ประชากรของโลกจะเพิ่มอยางรวดเร็ว   โดยเฉพาะทางทวีปเอเชียจะเพ่ิมจาก  3.2   
  billion  ในป 2002  เปน 5.6 billion  ในป  2050   (Human  Population : Fundamental    
 of  Growth   Population  Reference   Bureau 2002)   จึงมีความตองการทางดาน

บริการสุขภาพมากขึ้น 
    2.    คาดวาความตองการทางดานสุขภาพท้ังทางดานการรักษาและสินคาทางดานนี้       
                   จะเพิ่มขึ้นจาก  US$  90 billion  ในป  1999  เปน  US$  188  billion  ในป  2013 

     (Euro monitor  International  Marketing    Forecasts  2001)   
   3.    การบริการดานการแพทยของประเทศคูแขงมีราคาแพง 

- Treat 
1. มีประเทศคูแขงมีความตองการเปน  เปน  Hub  of Asia  เชนกัน  เชน  ประเทศ

สิงคโปร  ญี่ปุน   เกาหลี  เปนตน 
     2.   อาจทําใหแพทยจากตางประเทศสามารถเขามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย   โดย 
   ไมตองสอบในประกอบโรคศิลปของไทย 
  3. ประเทศมหาอํานาจทางธุรกิจสามารถเขามาดําเนินกิจการการคาและบริการทางดาน 

การแพทยในประเทศไทยไดซึ่งมีตนทุนนอยกวา 
 

   การที่จะเขาสูศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาค   ตองมีการใชทรัพยากรทางดานตาง  ๆ
เพ่ิมขึ้น   ไดแก 
ó คน 

-    ตองใชกําลังคนที่ดูแลทางดานสุขภาพเปนจํานวนมากขึ้นในการเขาสู  Medical   Hub  
เพ่ือดูแลคนตางชาต ิ   นับวาเปนการดีสําหรับสาขากําลังคนท่ีไมขาดแคลน  หรือมีเกิน
ความตองการของประชากรในประเทศ  แตสําหรับบางสาขาท่ีมีบุคลากรท่ีใหบริการกับ
ประชากรในประเทศไมเพียงพออยูแลว    เชน  แพทย  พยาบาล  ซึ่งอัตราสวนตอ
ประชากรของประเทศยังขาดแคลนอยูมาก อีกประการหนึ่งทางดานกําลังคนจะมี
การเคลื่อนยายกําลังคนทางดานแพทย   และพยาบาลจากภาครัฐ จากโรงเรียนแพทยไป
ยังภาคเอกชน     เพื่อรองรับผูมาใชบริการจากตางชาติ     จะทําใหเกิดปญหาขาดกําลัง 
คนในการดูแลทางดานสุขภาพของประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะโครงการ  30  บาท  
และขาดอาจารยแพทยท่ีจะผลิตแพทยท่ีดีรุนตอ ๆ ไป 
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ó เงิน 
  - ไมนามีปญหา  เพราะเปนการลงทุนท่ีสามารถทํากําไรกลับมาได   แตก็มีขอระวังเชนกัน

ดังเชนในกรณีท่ีภาคเอกชนแขงขันกันมากเกินไป   โดยไมมีระบบท่ีดี  ไมมีการจัดสรรปน
สวนท่ีดี  เกิดการขยายธุรกิจเกินตัว     อาจทําใหการลงทุนสูงเกินไป  ไมคุมทุนได  ก็จะเกิด
การซื้อกิจการโรงพยาบาลจากนักธุรกิจตางชาติได 

ó เทคโนโลย ี
-    เปนอีกอยางหนึ่งท่ีอาจตองมีการลงทุนสูง  ถาหลายโรงพยาบาลแขงขันกันในเร่ือง

เดียวกันอาจทําใหใชเงินมาก   และความรูและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ ของ
เรายังสูประเทศอื่นไมได   ทําใหเราตองตามและซื้อเทคโนโลยีเหลานี้เขามา   ซึ่งเปนการ
การลงทุนท่ีแพง 

 
             มาวิเคราะหถึงภาพรวม  ทางดานการใหบริการทางการแพทยของประเทศ   เม่ือมี
โครงการ  Medical Hub  เขามาเกี่ยวของในระบบบริการสาธารณสุข 

  1.  ทําใหเกิดมีการแขงขันกันระหวางโรงพยาบาลเอกชน   เพ่ือรองรับผูปวยตางชาติ  
โดยเฉพาะทางดานสาขาท่ีสามารถทํารายไดดี   เกิดการซื้อตัวแพทยและพยาบาล
ที่มีความสามารถสูงจากภาครัฐและโรงเรียนแพทย     ทําใหการบริการทาง
ภาครัฐและกระบวนการเรียนการสอนดอยลง  ไมมีคนอยูรักษาผูปวยโครงการ 30 
บาท  และไมมีอาจารยแพทยอยูสอนนักเรียนแพทย   ทําใหการผลิตแพทยมีคุณภาพ
ต่ําลง 

  2. ทําใหการใหบริการตอประชาชนชาวไทยดอยลง  ทําใหประชาชนเขาไมถึงการบริการ 
  3.  ทําใหการบริการทางการแพทยของไทย  มีราคาสูงขึ้น  รวมถึงการบริการทางดาน 
    สุขภาพอื่น ๆ  ดวย   ทําใหประชาชนชาวไทยตองจายเงินคาบริการทางแพทยที่สูงขึ้น   
    จึงทําใหเกิดการฟองรองสูงขึ้นตามมา 
 
ผลลัพธจาก  โครงการ  Medical  Hub 
  1.  จากสถิติมีผูปวยตางชาติมารับบริการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  และทําใหมีรายได
เขาประเทศเพิ่มขึ้น ไดผลเกินเปาหมายที่ตั้งไว   จากการศึกษาของกลุมงาน แผนงานและ
พัฒนาวิชาการกองประกอบโรคศิลป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยรวบรวมขอมูล
สถานพยาบาลเอกชนท่ีเกี่ยวกับการใหบริการชาวตางชาติ ท่ีสํารวจจากโรงพยาบาลเอกชน
ท้ังหมด 24 แหง ใน กทม. 11 แหง และภูมิภาค 13 แหง (ตารางที่ 4)  
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ตารางท่ี 5 รายไดจากการใหบริการผูปวยตางชาต ิ
 จํานวนผูปวย นอก/ใน รายรับจากการใหบริการ 

ป พ.ศ. 2546 119,821 110,058,544 
ป พ.ศ. 2547 150,193 198,054,209 
ป พ.ศ. 2548 176,330 309,318,970 

 
          2.  นอกจากผูปวยแลวยังมีผูติดตามเขามาใชบริการทางดานอื่นดวย 
  3.  ถาเปนการบริการทางแพทย  รายไดท่ีเกิดขึ้นจากการบริการ  อาจไดกับโรงพยาบาลท่ีใหบริการ

โดยตรงเปนสวนใหญ   ไมไดเปนรายไดโดยภาพรวมใหญของประเทศ   แตถาเขามารับ
บริการทางดานพักผอนและ  Spa  เพ่ือสุขภาพ  อาจเปนรายไดของประเทศโดยภาพรวม 

4.  มีการซื้อกิจการโรงพยาบาลเอกชน  หรือเกิดการรวมลงทุนของนักธุรกิจตางชาติเพ่ิมขึ้น 
  5. มีแพทยตางชาติ  หรือธุรกิจคายาตางชาติเขามาทํามาหากินประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
 

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากนโยบาย   Medical Hub of Asia    ตอระบบสาธารณสุข
ไทยโดยรวม  ออกเปนขอ ๆ ดังนี ้

 
1.   ผลกระทบตออัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศ 

 ทุกวันนี้อัตรากําลัของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของเรายังไมเพียง หรือเทียบกับจํานวน
ประชากรของประเทศ   ไมวาจะเปนอัตรากําลังทางการแพทย   พยาบาล  ทันตแพทย  เภสัชกร  และ
อื่น ๆ   โดยเฉพาะมีจํานวนท่ียังขาดแคลนคอนขางสูง    แมวาขณะนี้มีนโยบายผลติแพทยเพ่ิม  จาก
ประมาณปละ  1,300   คน   เปนปละ 2,020-2,282  คน ในป พ.ศ. 2547-2556 ก็ตาม   แตโดยภาพรวม
อีก  10  ปขางหนา ไดมีการคาดการณจํานวนแพทยไทยใน พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนประมาณ 44,391-
47,591  คน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความตองการแพทยตอประชากรแบบปรับตามเศรษฐกิจ ระบบ
บริการ และหลักประกันสุขภาพ ตามตารางที่ 3 ซึ่งตองการแพทยท้ังหมด 56,654 คน นั่นแสดงวา       
ยังขาดแพทยอีกประมาณ 10,000 คน    อีกอยางหนึ่ง ถาดูจากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวา 
อีก 10 ปขางหนาประเทศไทยยังคงมีจํานวนแพทยตอจํานวนประชากรตํ่ากวามาตรฐานท่ีควรจะเปน
และต่ํากวาประเทศขางเคยีง  

 จะเห็นไดวา  อัตรากําลังทางดานสาธารณสุขขณะนี้และอีก  10  ปขางหนา    ยังไม
เพียงพอตอการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทย   นโยบาย  Medical Hub of Asia  เขามา    
แนนอนตองดึงบุคลากรทางดานสาธารณสุขจํานวนหนึ่ง  (ท่ีขาดอยูแลว)   ไปใหบริการกับผูปวย
ตางชาติ    จากการศึกษาพบวา   ถาผูปวยตางชาติเขามา  100,000  รายตอป  (ผูปวยใน)  ตองใช
แพทยไปรักษาดูแลผูปวยเหลานี้เปนจํานวน  200- 400  คน จากการศึกษาของ Pachanee C และ 
Wibulpolprasert S (2005) พบวา  ในป พ.ศ. 2548 จะมีการตรวจรักษาผูปวยตางชาติทั้งสิ้น 3.52-
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3.64  ลานครั้ง และเพ่ิมขึ้นเปน 12.13-14.95 ลานครั้งในป 2558  จากจํานวนท่ีตรวจเพ่ิมขึ้นดังกลาว 
จะทําใหตองการแพทยเพ่ิมขึ้นเพื่อบริการชาวตางชาติ ระหวางป 2546-2558 รวม 910-1,372 คน  

จากงานวิจัยของวีระศักดิ์ มงคลพร และคณะ เร่ืองกรณีศกึษาการผาตัดหัวใจพบวา ขณะนี้
ประเทศไทยมีศัลยแพทยหัวใจท่ีขึ้นทะเบียน 100 คน ปฎิบัติงานจริงประมาณ 60 คน  ภาระงาน
เฉลี่ยประมาณ 60-250 ราย/ศัลยแพทย/ป  ดังนั้นถามีผูปวยตางชาติเพ่ิมขึ้น 100  500 1,000 2,000 
และ 5,000 คน จะทําใหมีความตองการศัลยแพทยหัวใจเพ่ิมขึ้นเทากับ 1, 4-5, 8-10, 15-20 และ   
38-50 คน ตามลําดับ ขณะเดียวกัน ในแตละปจะมีศัลยแพทยหัวใจเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปละ 5 คน แตจะมี
ศัลยแพทยหัวใจเดิมเลิกหรือไมสามารถปฎิบัติงานไดปละ 2-3 คน ถาถึงเวลานั้นจะคงมีศัลยแพทย
หัวใจเหลือท่ีจะรักษาผูปวยชาวไทยท่ียากไรอีกหรือไม?  
 
2.     ผลกระทบตอการบริการผูปวยในโรงพยาบาลภาครัฐ   เนื่องจากการลาออกของบุคลากร 
        ดาน สาธารณสุข 
 นโยบาย    Medical Hub of Asia    ทําใหโรงพยาบาลทุกแหงในภาคเอกชน    สนอง
นโยบายเต็มท่ีเพ่ือนํามาซึ่งรายไดของโรงพยาบาล    ทําใหโรงพยาบาลเอกชนตองแขงขันกันเพ่ือ
สรางศูนยเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ    ใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของตนเอง    เพ่ือเปนจุดขายใหกับ
คนไขตางชาติแนนอน   บุคลากรทางแพทยและพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง    หรือมี
ชื่อเสียงในภาคเอกชนยังไมมีหรือไมเพียงพอ    จึงมีการดึงตัวบุคลากรเหลานี้จากภาครัฐ   โดย
เสนอฐานเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวาท่ีไดรับจากภาครัฐเปนจํานวนมาก   สูงกวา  5  เทาถึง  10  
เทาหรือมากกวา   จากการศึกษาของ ศุภสิทธิ์   และคณะ  (2542)  ไดศึกษาอัตราคาตอบแทนแพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล เจาหนาท่ีงานเทคนิคการแพทย และอื่นๆ โดยเปรียบเทียบระหวาง
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในป 2540 พบวา  เงินเดือนและคาตอบแทนมีความแตกตาง
กัน โดยเฉพาะแพทยและทันตแพทยของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแสวงหากําไรมีคาตอบแทนมากกวา
คิดเปน 4-10 เทาของโรงพยาบาลรัฐ (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบรายไดบุคลากรทางการแพทยในภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2540 
วิชาชีพ โรงพยาบาล

รัฐบาล 
กระทรวง
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลเอกชน 
(ไมหวังผลกําไร) 

โรงพยาบาล
เอกชน 

แพทย 8,180-27,980 15,090-62,080 100,000 50,000-300,000 
ทันตแพทย 8,260-19,840 17,990-52,990 80,000 27,000-15,000 
เภสัชกร 7,197-17,083 7,460-49,910 18,000-55,000 18,399-31,229 
พยาบาล 5,225-19,680 7,640-21,620 9,000-20,000 14,821-27,720 

ท่ีมา : ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและ
ธุรกิจสําหรับโรงพยาบาลรัฐท่ีจะบริหารอยางอิสระ (ศุภสิทธิ ์พรรณารุโณทัย และคณะ, 2542) 
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 จากการศึกษาของทักษพล ธรรมรังสี และคณะ (2547)   ซึ่งสัมภาษณแพทยท่ีลาออกจาก
หนวยงานในสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขในป 2545-2546 จํานวน 140 คน พบวา  ภายหลังการ
ลาออกแพทยมีรายรับเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน กลุมแพทยทั่วไป (ไมรวมแพทยประจําบาน) มีรายได
เฉลี่ย 44,490.4 บาท (มัธยฐาน 32,000 บาท) ตอเดือนกอนที่จะลาออก  เมื่อลาออกแลวมีรายไดเฉลี่ย 
81,372.6 บาท (มัธยฐาน 65,000) ตอเดือน  สําหรับกลุมแพทยเฉพาะทาง (ไมรวมแพทยตอยอด)     
มีรายไดเฉลี่ย 63,534.9 บาท (มัธยฐาน 45,000 บาท) ตอเดือนกอนท่ีจะลาออก  เม่ือลาออกแลวมี
รายไดเฉลี่ย 114,170.7 บาท (มัธยฐาน 100,000) ตอเดือน 
              จึงทําใหเกิดการลาออกของแพทยและพยาบาลจากภาครัฐจํานวนมาก   ตัวอยางเชน   มีการ
ลาออกของแพทยจากโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขท่ัวประเทศ    ปละกวา  700  คน   มา  3-4   ป
ติดตอกัน และในป  2545   มีการลาออกของแพทยจบใหมในปนั้นถึงรอยละ 32  (แพทยจบใหม     
ปละกวา     900  คน , เกรียงศักด์ิ   วัชรนุกลูเกียรติ , 2547  หนา  75)  ทําใหเกิดการขาดแคลนแพทย  
พยาบาล  ทันตแพทย  และเภสัชกรในโรงพยาบาลภาครัฐ  ปญหาท่ีตามมา ใคร?  ท่ีจะอยูใหบริการ
กับผูปวยยากไร   ผูปวยโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค   ผูปวยประกันสังคม    ซึ่งเปนประชาชน
คนไทยสวนใหญกวา   60   ลานคน 
                    จากสถิติการลาออกของพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งมีพยาบาลทั้งหมด
ประมาณ 1,500 คน ในป 2547 และ 2548 มีพยาบาลลาออกปละ 60-65 คน แตในป พ.ศ. 2549 
ต้ังแตเดือน มกราคม- สิงหาคม (8  เดือน) มีพยาบาลลาออกทั้งหมด 105 คน เกือบ 10 % ของ
จํานวนท่ีมีอยู และสวนใหญเปนพยาบาลที่ชํานาญในหองผาตัด และดแูลผูปวยวิกฤติ จึงทําใหการ
บริการผูปวยชวงนี้ตองชะลอตัวลง 
  
3.     ผลกระทบตอการผลิตนิสิตนักศึกษาแพทย   และแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงเรียนแพทย 
 เชนเดียวกับผลกระทบขอ  2  แตรุนแรงกวาเปนผลกระทบท่ีหลายคนอาจจะคาดไมถึงวาจะ
เกิดผลเสียตอระบบสาธารณสุขในอนาคตอยางรุนแรง ซึ่งนโยบาย  Medical Hub of Asia   ทําใหเกิด
ความตองการแพทยทีมี่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกลงไป โดยเฉพาะท่ีเกงท่ีมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก
ในภาคเอกชนแนนอน   แพทยที่เกงและมีชื่อเสียงเหลานี้   สวนใหญจะเปนอาจารยอยูในโรงเรียน
แพทย   ซึ่งแตละโรงเรียนแพทยตองใชเวลากวา  10  ป  ที่จะสรางอาจารยแพทยแตละคน  เริ่มจาก
สงไปเรียนเฉพาะทางท่ีตางประเทศ  แลวกลับมาพัฒนาเทคนิคการรักษาและการผาตัดจนมีชื่อเสียง   
และเปนตัวจักรสําคัญในการสอนนักเรียนแพทย  สอนแพทยประจําบาน และใหบริการผูปวยท่ีมารับ
การรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล   

ขณะนี ้  เกิดการซื้อตัวอาจารยแพทยเหลานี ้  (ขอใชคําวา  “ซื้อตัว”   เพราะวามีการเสนอ
คาตอบแทนสูงถึง   10-20  เทาท่ีไดรับเงินเดือนจากโรงเรียนแพทย)     จากกรณีศึกษาของศัลยแพทย
หัวใจ พบวา รายไดเฉลี่ยของศัลยแพทยหัวใจท่ีทํางานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประมาณ 200,000 บาทตอเดือน มีภาระงานผาตัดเฉลี่ย 100-134 ราย/ป แตทํางานในโรงพยาบาล
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เอกชนจะมีรายไดเฉลี่ย 400,000 บาท/เดือน แตมีภาระงานผาตัดเพียง 28-35 ราย/ป   ดังนั้นในชวงเวลา  
2-3  ป  หลังนี้   มีภาวะสมองไหลของอาจารยแพทย   (เฉพาะอาจารยแพทยที่เกงท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี
ตองการของผูปวยตางชาค)ิ   จากโรงเรียนแพทยท้ังประเทศ  ปละกวา  40-50   คน   ไปสูภาคเอกชน     

จากขอมูลของสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทยไดรวบรวมสถิติการลาออกของ
อาจารยแพทยจากทุกสถาบันท่ีผลิตแพทย ในป พ.ศ. 2545 – 2547 เปนจํานวน 87, 115 ,และ 118 
คนตามลําดับ นับเปนอัตราการลาออกตอจํานวนอาจารยแพทยท้ังหมดเปน 1 : 29, 1 : 22 , และ 1 : 
22 ตามลําดับ   ถามาคํานวณเปนการสูญเสียทางงบประมาณของรัฐ  อาจารย 1 คน จบ พบ. 
เงินเดือน 16,000 บาท ไดทุนไปเรียนตอเฉพาะทาง เชน Sub Board (Cardio) ใชเวลาเรียน 8 ป  
เงินท่ีตองใช  เงินเดือนคิดเปน (65 %) ท้ังหมด 8 ปเปนเงิน  998,400 บาท  ทุนในการเรียนปละ 
1,000,000 บาท 8 ป เปนเงิน 8,000,000 บาท  รวมท้ังหมด 8,998,400 บาท  จะเห็นไดวา กวาจะได
อาจารยแพทยท่ีเชี่ยวชาญมาแตละคน ตองใชเงินและเวลาในการสรางนานมาก แตพอกลับมาจาก
เมืองนอก ทํางาน 2-3 ป เริ่มมีความชํานาญและมีชื่อเสียง ก็ถูกซื้อตัวไปโรงพยาบาลเอกชน 
นับเปนการสูญเสียอยางใหญหลวง   

ผลกระทบในเรื่องนี้  ทําใหอาจารยแพทยที่เหลืออยู ทํางานหนักขึน้  เพราะกวา
จะสรางอาจารยแพทยคนใหมมาทดแทนไดตองใชเวลาหลายปดังที่กลาวมาแลว  จึงเกิด
การขาดแคลนแพทยที่เกงท่ีจะอยูสอนนิสิตแพทย   สอนแพทยประจําบาน   ผลท่ีตามมาใน
อนาคตอันไมไกล  ทําใหคุณภาพในการผลิตแพทยหรือแพทยประจําบานเฉพาะทางดอยลงจะ
เกิดผลกระทบทําใหระบบการบริการทางดานสาธารณสุขไทยดอยลงในอนาคตอยางแนนอน 
 
4.   ผลกระทบตอคาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย 
 เม่ือมีคนไขชาวตางชาติเขามารับบริการรักษามากขึ้น    ผูปวยเหลานี้สวนใหญมาจาก
ประเทศท่ีประชากรมีรายไดคอนขางดี   และมีระบบประกันท่ีดูแลอยางดี  ทําใหผูปวยเหลานี้มี    
ทุนทรัพยที่มากพอในการมาจายคาบริการใหกับระบบการบริการของบานเรา  (ขณะนี้คาบริการ
ทางการแพทย   และคาตอบแทนแพทยยังไมสูงนัก )    ทําใหเกิดกระบวนการเพ่ิมคาตอบแทน
แพทยและคาบริการทางการแพทย   ตอผูปวยตางชาติสูงขึ้น   สูงขึ้นเร่ือย ๆ   แนนอน   จะเปนการ
ทําลายกําแพงคาตอบแทนและคาบริการทางการแพทยท่ีดําเนินอยูกับผูปวยชาวไทย   จะสูงขึ้นตาม   
ทําใหผูปวยรูสึกวา  “ การบริการทางการแพทยเปนธุรกิจ ”  ไมเหมือนความรูสึกท่ีมีตอการบริการ
ทางการแพทยในวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในอดีต 
 เม่ือผูปวยตองเสียคาบริการท่ีแพง    ก็ยอมมีความคาดหวังตอผลการรักษาและการบริการ
ท่ีสูง  เมื่อการบริการเกิดปญหาผิดพลาด    (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดอยูแลวในภาวะปกติ  โดยแพทย
ทําทุกอยางดีแลว  อยางไมประมาท)    ก็จะเกิดการฟองรองกันขึ้นระหวางผูปวยกับแพทย    
เหตุการณเชนนี้จะเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งเราจะไมเคยเห็นเหตุการณณเหลานี้ในอดีต  
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5.    ในอนาคต  อาจมีแพทยจากตางประเทศเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย 
 
6.     การบริการทางการแพทยหรือดานสุขภาพของภาคเอกชน   อาจตกอยูในมือของนักธุรกิจ 
        ตางชาติ  เม่ือถึงเวลานั้น   รายไดจากโครงการ  Medical  Hub   ก็เปนรายไดของชาวตางชาติ 
        โดยปริยาย 
 จะเห็นไดวา   นโยบาย Medical Hub of Asia  จะมีผลกระทบตอระบบสาธารณสุขไทย   
ในปจจุบันและอนาคตอันใกล  คอนขางจะรุนแรงและนากลัว 
 แตก็ไมใชวานโยบายนี้จะไมดี   ไมควรทํา   ผูเขียนขอบอกตรงนี้วา  นโยบายนี้มีขอดี  
และในยุคสมัยนี้คงจะหลีกเลี่ยงท่ีจะไมทําไมได    แตผูบริหารประเทศควรจะมองถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึ้นจากนโยบายและวิธีปองกันหรือทางออกที่ดีท่ีสุด   ทุกอยางมีทางออก 
 
มาตรการรองรับ 
1. รัฐบาลตองมีมาตรการในการดึงตัวแพทย    และบุคลากรทางดานสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ 
 และโรงเรียนแพทยใหคงอยูรับใชประชาชนชาวไทย    และผลิตแพทย    โดยใหบุคลากรเหลานี ้
 มีรายไดท่ีเพียงพอ   ใกลเคียงกับรายไดของภาคเอกชน  มีสวัสดิการท่ีเปนแรงจูงใจ 
2.    รัฐบาลมีมาตรการปรับปรุง     การบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล  ภาครัฐใหม   เปด 
 ชองทางใหโรงพยาบาลภาครัฐสามารถคิดคาบริการทางการแพทยไดเหมือนภาคเอกชน ในการรับ 
 ผูปวยตางชาติ  ทําใหภาครัฐสามารถดําเนินการบริการแขงขันกับภาคเอกชนได  แพทยและ 
 บุคลากรทางการแพทยมีรายไดเพ่ิมทําใหคงทํางานอยูภาครัฐได  จึงทําใหคงการรักษาดูแล 
 ประชาชนชาวไทยไดดี  และยังคงการสอนนิสิตนักศึกษาแพทยไดด ี
3. ตองวางระบบการบริการทางดานสุขภาพของประเทศใหดีกอน  โดยดูอัตรากําลังของบุคลากร   
 และการกระจายอัตรากําลังไปยังทองถิ่นชนบท  ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนใน 
 ประเทศ   แลวจึงเขาสู Medical Hub ดูแลคนตางชาติ นําเงินเขาประเทศอยางเต็มรูปแบบ 
4. ตองมีมาตรการท่ีดีและรอบคอบ ในการนําไปตอรองการทําสัญญาพยุหภาค ี  หรือทวิภาคีในเรื่อง

การคาเสรี กับตางประเทศ เพ่ือไมใหเกิดการเสียเปรียบทางดานบริการสุขภาพ 
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Abstract 
Thailand’s government has initiated a plan to make the country the Medical Hub of Asia. The 
plan has been aimed to increase numbers of foreigners coming into the country for medical 
services, which, as a result, will bring in as much as 80,000 million baht in the year 2008. Private 
hospitals around the country have been readily carrying out the promising plan, making it seem 
even more agreeable. However, in spite of the expected good outcomes, this plan is also creating, 
in public hospitals and medical schools, numerous problems which themselves will trigger many 
more in the future of the country’s public health. This Medical Hub of Asia plan will rapidly 
damage Thailand’s noble medical and healthcare service systems.  
 
 

นโยบาย Medical Hub of Asia ของรัฐบาล เพ่ือสรางระบบการบริการสุขภาพไทยใหเปนที่ตองการ
ของชาวตางชาต ิใหชาวตางชาติเขามารับบริการทางการแพทย หรือการดูแลสุขภาพ นํามาซึ่งรายได
เขาประเทศโดยเฉพาะการบริการทางการแพทย ไดต้ังเปาหมายไวในป 2551 มีเงินเขาประเทศ
ทางดานนี้สูงถึง 80,000 ลานบาท 

มองดูอยางผิวเผินแลว นโยบาย Medical Hub of Asia นาจะเปนนโยบายท่ีสวยหร ูสามารถทําเงิน
ใหประเทศไดตามเปาท่ีตั้งไว เพราะโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหลายแหงรับนโยบายนี้ทันท ี

ดังนั้น รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแหงท่ีเปดรับนโยบายนี ้ตางพอใจกับนโยบาย 
Medical Hub of Asia 

แตถามองลงไปลึกๆ แลว นโยบาย Medical Hub of Asia กําลังเกิดปญหากับโรงพยาบาลหลายๆ 
โรงพยาบาลในภาครัฐ และเกิดปญหากับโรงเรียนแพทยเกือบทุกแหง และมีใครคิดบางวาปญหาท่ี
กําลังเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบกับปญหาดานสาธารณสุขไทยอยางใหญหลวงในอนาคต นอกจากนั้น
นโยบาย Medical Hub of Asia ยังจะเกิดผลกระทบและทําลายระบบการบริการสุขภาพทาง
การแพทยอันดีงามของสังคมไทยในไมชา 

 


