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Globalization

• Globalization (or globalisation) is the process of international 
integration arising from the interchange of world views, products, 
ideas and other aspects of culture.

• ความเชื่อมต่อ  การเดินทาง การสื่อสาร การหลั่งไหลของผู้คน สินค้าและวัฒนธรรม
ข้ามพรมแดน

• รัฐชาติลดบทบาทและความส าคัญลง  regionalism  global

• หลักการสากล: สิทธิมนุษยชน ชาตพิันธุ ์สภาพแวดล้อม



Medicalization

• Medicalization of marginality/poverty

• การเยียวยาสังคมที่ป่วยไข้

• เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ

• มุมมองทางวัฒนธรรม

• Risk and society

• วิธีคิดของคนกลุ่มต่างๆ



ปรากฏการณ์

• ความรุนแรง สงคราม ก่อการร้าย การอพยพพลัดถิ่น

• Inequality  neoliberalism

• Marginality

• Madness/suicide

• Pollution/climate change

• Capitalism and global crisis



Globalization of health

• The increasing mobility of health professionals across borders; for example, 
the United Kingdom now actively recruits nurses from developing 
countries.

• The increasing mobility of health consumers (people); for example, 
patients travelling abroad to access medical care.

• The increase in private companies, including foreign companies, which 
provide health services and health insurance schemes.

• The use of new technologies, such as the Internet, to provide health 
services across borders and to remote regions within countries.

• A measure of the globalization of a health system would include its degree 
of openness to foreign goods, services, ideas and policies, and people.



globalization in healthcare

• Outsourcing - late capitalism

• standardization of quality and safety measurement systems

• Medical hub

• Medical tourism

• circulation of health professionals

• ประเทศร่ ารวยจ้างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่าจ้างสูง หมอ พยาบาล

• medical curricula that have been adapted to North American or 
Western European standards 



• circulation of patients

• ‘medical tourism’ is becoming more important.

• Treatments offered in western Europeans countries attract infertile 
couples from United States because they cost half or one third of 
those provided in North America. 

• surgery offered in highly sophisticated Indian hospitals tends to cost 
only 10–20% of identical treatment in western countries.

• an explosion of health care outsourcing รวมทั้งการขายอวัยวะในตลาดมืด



The Global Healthcare Marketplace

• In 2004, 1.2 million patients traveled to India for healthcare and 1.1 
million medical tourists traveled to Thailand. 

• Singapore, Malaysia

• medical tourism to Asia generate as much as $4.4 billion by 2012, 
with approximately half of this revenue going to India.

• It has been estimated that the global medical tourism industry 
currently generates annual revenues up to $60 billion, with 20% 
annual growth



ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม

• improve the quality in health care within the world

• ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตบุคลากร และบริการ

• international standards จะสามารถเข้ากันได้กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค ได้หรือไม่

• access to health care จะดีขึ้นส าหรับคนทุกกลุ่มหรือไม่
• มีหลักประกันอะไรที่ท าให้มั่นใจได้ว่า ชนท้องถิ่นจะไม่ถูกกีดกันสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ในขณะ
ที่ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดถูกใช้ไปเพื่อคนไข้จากต่างถิ่นที่ร่ ารวยกว่า



ประชาคมอาเซียน

ไทย ในฐานะ medical hub

การแพร่กระจายของปรากฏการณโ์รงพยาบาลชายแดน

Regional-local linkages

Supranational/subnational organizations

หลักประกันสุขภาพภูมิภาค


