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นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การดำเนิน งานการเป นศูนย กลางสุ ข ภาพนานาชาติ๑ (Medical Hub) ซึ่ง
ประกอบดวยผลผลิตหลัก ๔ ดาน คือ บริการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงความเปนเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
ในดานการรักษาพยาบาลและวิชาการดานการแพทย (Excellent Center) บริการสงเสริมสุขภาพ การแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งนี้ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ พิจารณา
การลดผลกระทบดานบริการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงความเปนเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติในดานการรักษา
พยาบาลและวิชาการดานการแพทย
รับทราบ วาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติอันดับตน ๆ ของเอเชีย มีผูปวยชาวตางชาติ
มารับบริการรักษาพยาบาลไมต่ำกวาปละ ๑ ลานคน และเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งมีสวนสรางรายไดและสรางชื่อเสียง
ใหประเทศ ประเทศไทยจึงควรเตรียมการรองรับการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ตระหนัก วารัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ และสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรา ๘๐ (๒) แหงรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย
อยางไรก็ตาม รัฐควรปฏิบัติตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕๑ โดยไมพึงใหการ
สนับสนุนหรือสิทธิพเิ ศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขทีม่ งุ เนนผลประโยชนเชิงธุรกิจ และควรสนับสนุน
ระบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนประโยชนสาธารณะเปนหลัก
ตระหนัก วาทรัพยากรดานสุขภาพของประเทศมีอยูอ ยางจำกัด และปจจุบนั บุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะ
แพทยและพยาบาล มีความขาดแคลนในภาพรวม และการกระจายตัวทางภูมิศาสตรที่ไมเหมาะสม การผลิตแพทย
และบุคลากรสาธารณสุขเกือบทั้งหมดอยูในภาครัฐซึ่งใชงบประมาณจากเงินภาษีของแผนดิน บุคลากรแพทยและ
สาธารณสุขจึงมีพันธกิจหลักในการใหบริการสุขภาพเพื่อประชาชนคนไทยเปนสำคัญ
ตระหนัก วาการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติอาจมีสว นทำใหแพทยไทยทีท่ ำงานตางประเทศจำนวนหนึ่ง
กลับมาทำงานในประเทศไทย ขณะเดียวกัน นโยบายนีแ้ ละระบบทีเ่ ปนอยูท ำใหเกิดการดึงแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ
โดยเฉพาะโรงเรียนแพทยไปสูภาคเอกชน ซึ่งมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และภาระงานใน
ภาครัฐ
มีความกังวล ตอสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการกาวทันการเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวัตน
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กลาวคือ ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีการดำเนินนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
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ซึ่งมีผลตอการสรางรายไดและสรางชือ่ เสียงของประเทศนัน้ ดวยขอจำกัดของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
นโยบายนี้อาจกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและอาจมีผลใหมีคาใชจายที่ไมจำเปนเพิ่มขึ้นของ
ประชาชนไทย
ตระหนัก วาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญตอการดำเนินงานการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจ และอาจชวยลดผลกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสูการ
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยอันเปนเปาหมายสูงสุด
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นำมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่องนโยบายการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบและมอบหมายหน ว ยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตอไปนี้
๑.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน สนับสนุนขอมูลแกคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในประเด็น (๑) ผลกระทบทั้งดานบวกและ
ดานลบจากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (๒) ความเปนไปไดในการใชมาตรการทางการคลังเพื่อปองกันและ
ลดผลกระทบดานลบจากนโยบายการเปน ศูน ยกลางสุ ข ภาพนานาชาติ และแนวทางใหภาคเอกชนที่ดำเนินการ
นโยบายนี้คืนกำไรใหกับสังคมโดยยึดหลักความเปนธรรมตอทุกภาคสวน
๑.๒ ใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาดำเนินการตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕๑ โดยไมพงึ ใหการสนับสนุนหรือสิทธิพเิ ศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุงเนน
ผลประโยชนเชิงธุรกิจ
๑.๓ ใหโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตระหนักถึงพันธกิจหลักในการศึกษา
การวิจัย การบริการสุขภาพเพื่อประชาชนไทย โดยใหสงเสริมการเขารวมเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติดาน
ขีดความสามารถทางวิชาการทางการแพทย ทั้งนี้ ใหพึงระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทย และ
ใหทบทวนการเขารวมเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติในดานบริการทางการแพทย โดย
๑.๓.๑ ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับระบบสาธารณสุขไทย
๑.๓.๒ ใหสรางหลักประกันการเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพของประชาชนไทย
๑.๔ ใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลที่มีศักยภาพในการจัดการ
ขอมูลและใหความรูแกประชาชนไทยเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การรักษาพยาบาลและสาธารณสุข เพื่อปองกัน
ผลกระทบจากธุรกิจการแพทยและลดผลกระทบดานลบจากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
๑.๕ ใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึง่ รับผิดชอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติระยะที่ ๒ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติดานการรักษา
พยาบาล ดำเนินนโยบายหรือยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติที่ไมกระทบตอบริการสุขภาพสำหรับ
ประชาชนไทย และตองพัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
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๓๐๑

กำหนดและพัฒนานโยบายดังกลาว ทั้งนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบในทางลบตอการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับคนไทย ทั้งนี้ ใหใชผลการศึกษาจากขอ ๑.๑
๑.๖ ให ค ณะกรรมการกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ เ ป น กลไกหลั ก ร ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคเอกชน ดำเนินการดังตอไปนี้
๑.๖.๑ รวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ จัดทำแผนการผลิต การจัดการ และมาตรการธำรงรักษาบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม เพื่อทดแทนการสูญเสียบุคลากรจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
๑.๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล และอำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลที่จำเปน
เพื่อการกำกับติดตามการเคลื่ อนยายบุค ลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จากนโยบายการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ
๑.๖.๓ พัฒนาขอเสนอนโยบายที่ชัดเจนในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพของประเทศอันเปนผลมาจากนโยบายการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ โดย
(๑) กำหนดแนวทางใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการใชทรัพยากร
รวมกันในการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
(๒) สนับสนุนใหเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดานการบริหารงานบุคคลและการดำเนินงานในโรงพยาบาล เพือ่ ใหมีการนำไปปรับระบบบริการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนไทย
๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกา วหน า ต อ สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๕

๓๐๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

