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Countries under AEC

•Brunei •Cambodia

•Indonesia •Lao

•Malaysia •Myanmar

•Philippines •Singapore

•Thailand •Vietnam



1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวม

เคลื่อนยายสินคาเสรี

เคลื่อนยายบริการอยางเสรี

เคลื่อนยายการลงทุนอยางเสรี

เคลื่อนยายแรงงานมฝีมืออยางเสรี

เคลื่อนยายเงินทนุอยางเสรีมากขึ้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

2. สรางเสริมขีดความสามารถแขงขัน

e-ASEAN
นโยบายภาษี

สิทธิทรัพยสินทางปญญา

นโยบายการแขงขนั

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การคุมครองผูบริโภค

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค

สนับสนุนการพัฒนา SMEs

ลดชองวางการพัฒนา
ระหวางสมาชิกเกา-ใหม

4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

จัดทํา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ

สรางเครือขายการผลิต จําหนาย

2015



Financial challenges 2.5

Healthcare reform implementation 4.5

Patient safety and quality 4.6

Governmental mandates 4.6

Care for the uninsured 5.2

Physician-hospital relations 5.3

Patient satisfaction 5.6

Technology 7.2

Personnel shortages 7.4

Creating an accountable care organization 8



Business as usual

Competition

People, people, people

Healthcare Policy and Financing

ASEAN Economic Community (AEC)



Merger and Acquisition (M&A)

Medical Hub

Consumerism and Regulation

Rapid changes in Knowledge

Rapid changes in Medical Technology and IT



ACE

Single market 

and 

Production base

Free flow of Capital

Free flow of Skilled Labor

Free flow of Investment

Free flow of Services

Free flow of Goods



Mode 1: 

การใหบริการขามพรมแดน

Mode 2: 

การเดินทางไปบริโภคใน
ตางประเทศ

Mode 3: 

การจัดตั้งธุรกิจ

Mode 4: 

การใหบริการโดยบุคคล
ธรรมดา



Mode ผลกระทบดาน

บวก

ผลกระทบดานลบ

1.การ

ใหบริการ

ขาม

พรมแดน

เกิดการแขงขัน 

คาใชจายลดลง

*อาจทําใหเกิดการเคลื่อนยายของผูเชี่ยวชาญในสาขาที่

เปนที่ตองการสูง

*ประเด็นดานความรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด

2.การ

เดินทางไป

บริโภคใน

ตาง

ประเทศ

สรางรายไดจากผูปวย

ชาวตางชาติ

การสรางทางเลือกการ

ใหบริการและผูให

บริการที่หลากหลาย

มากขึ้น

-ทําใหเกิด dual-market structure

-ความเปนธรรมของการกระจายตัวของทรัพยากรสุขภาพ

-การแยงใชทรัพยากร โดยเฉพาะบุคลากรแพทยผูเชี่ยวชาญ

ซึ่งสวนใหญรับการศึกษาฝกอบรมการลงทุนของรัฐ

-ความแตกตางของคาตอบแทนทําใหมีการเคลื่อนยายของ

แพทยและพยาบาลจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน

-ชองวางของรายไดที่กวางขึ้น

-การสงออกบริการสุขภาพกระตุนใหคาบริการรักษาพยาบาล

ของโรงพยาบาลเอกชนมีราคาสูงขึ้น



Mode ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

3.การจัดตั้งธุรกิจ -จํานวนสถานพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

-การพัฒนาของเทคโนโลยีทาง

การแพทย และคุณภาพของการ

ใหบริการ

-การถายทอดเทคโนโลยี

-ระบบการบริการสุขภาพแบบสอง

มาตรฐาน

-การเคลื่อนยายของแพทยและ

พยาบาลจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน

-ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง

การรักษาพยาบาลระหวางประชา

ขนในเมืองใหญและในชนบท

-ผลกําไรอาจถูกสงกลับออกไปยัง

ประเทศของผูลงทุน

4.การใหบริการ

โดยบุคคลธรรมดา

สรางรายไดจากเงินสงกลับจาก

บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานใน

ตางประเทศ

-การเคลื่อนยายของบุคลากรสุขภาพ
ออกนอกประเทศสงผลตอพัฒนาการ

ของระบบสาธารณสุข



จุดแข็ง

-มาตรฐานการศึกษา

           -ความรู

           -ทักษะ

-พฤติกรรมบริการ

จุดออน

          -สมรรถนะดานภาษา



การสราง Thai Nurse Brand

-สมรรถนะของพยาบาลไทย

-คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณของพยาบาลไทย

-การบริหารจัดการเพื่อรักษาคนด ีคนเกง

-การพัฒนาบุคลากร

-Entrepreneur



1.AEC will strongly drive market growth for pharmaceuticals and 

healthcare related supplies in Thailand through local consumption 

and export/re-export.

2.Generic market will expand because of foreign investment in 

Thailand. Mega investors will capture the bigger piece of the pie.

3.Generic drug branding will become a must marketing strategy.

4.Government hospitals will reduce their roles as healthcare providers.

5.Fierce competition among drug companies in hospital-channel using 

advanced technological tools will be the future approaches



6.Foreign owned healthcare settings will enter the Thai territory.

7.Prescription market will materialize to drive market changes.

8.Chain-drugstores will gradually capture a bigger share.

9.Professional leaders in pharmaceuticals/ health-product 

industry will be in high demand

10.Pharmacy branding and franchising are key surviving 

strategy for stand-alone drugstores



Thank you for your kind attention


