โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคม
และระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพรอม
จากการเปดเสรีทางการคาและบริการสาธารณสุขไทย”
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการณเบื้องตนของการเปดการคาเสรี
บริการดานสาธารณสุข ดานผลกระทบในเชิงบวก หรือ เชิงลบ ตอสังคมและระบบสาธารณสุข วาจะ
เหมาะสมกับประเทศไทยอยางไร โดยมุงศึกษาวิเคราะหขอตกลง กฎหมาย หรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศของไทย ศึกษาศักยภาพในเชิงรุกของไทย ดานการสงออก นําเขา บริการสาธารณสุข ยา และ
วัสดุอุปกรณทางการแพทย ศึกษาแนวทางและยุทธวิธีในการเตรียมความพรอม และพัฒนาศักยภาพ
ของไทยเพื่อรองรับโอกาสและภาวะคุกคามในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการนําเสนอประเด็นวิจัยแนวลึก
เพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย ใหสอดคลองกับสภาวะการคาเสรี
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา สถานภาพของการใหบริการสาธารณสุขของไทยในปจจุบันนั้น
สภาพเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยแสดงใหเห็นวา การสะสมทุนภายในประเทศพึ่งพิงการนําเขา
มาก และมิไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจนัก สําหรับสถานภาพของการผลิตที่เชื่อมโยงตอ
การผลิตบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข พบวาประเทศไทยไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบเพื่อการสงออกในผลิตภัณฑยา เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย ทางดานสถานภาพของผู
ใหบริการสาธารณสุข ภาคบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนการใหบริการสุขภาพขาราชการ
สําหรับโอกาสของประเทศไทยจากการเปดเสรีการคาบริการนั้น การศึกษาเบื้องตนพบวาการเปดเสรี
ทางการคาบริการมีโอกาสที่จะนําเงินตราเขาประเทศไดเปนจํานวนมาก อาจจะทําใหเกิดการผลิต
ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก ปญหา
การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนคนไทย ปญหาดานคุณภาพของบริการสาธารณสุข การแขงขัน
กับนักธุรกิจตางชาติที่สูงขึ้น อาจสงผลตอการนําเขาปจจัยการผลิตบริการที่สูงขึ้น มีผลกระทบตอดุล
การคาของประเทศ และปญหาทางสังคม สืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ําในการรับและเขาถึงบริการ
สุขภาพ

Abstract
Many countries around the world have been interested in the importance of free
trade marketing. Since 1994, world attention has focused on WTO's Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) which intends to implement
standards on free trade marketing globally through mechanisms established in WTO.
Because Thailand is a WTO member, it needs to prepare public health policies and
strategies to cope with all the problems which may occur after the opening of the health
market.
The objective of this study is to indicate potential problems and solutions after the
free trade market agreement has been implemented; the impact on the medical and public
health fields includes a negative affect on the national law system, national drug production,
drug prices, availability of essential medical services to Thai population as a whole, the Thai
economy and numerous other factors. In addition, this study explains the current situation of
the Thai public health system which will then be used to consider policy recommendations.
To alleviate and prepare to cope with the potential negative impact resulting from
such compliance, a ten Ms Strategies is being proposed consisting of revising business
law, improving immigration regulation, revising policy on pharmaceutical technology and
related issues.
Thai government action is very important to ensure national progressive
development. National authorities should have a clear vision of free trade marketing and
understand the repercussions to national health in the future if nothing is done. Lessons
learned from this study will provide answers for solutions and recommendations suitable to
Thailand's condition. The provision and revision of national policies should not only be in
accord with international commitments but should ensure improvement in the quality of life
for the Thai people as a whole.

