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 ทุกวนัน้ี เรามีการประชุมเร่ืองเออีซี (AEC) ทัว่ประเทศไม่เวน้แต่ละวนั ถามวา่ ไดข้อ้สรุปอะไรบา้ง 

ค าตอบท่ีตรงกนัก็ 

             คือ เราต้องเพิ่มเติมทกัษะด้านภาษาองักฤษ ค าตอบน้ีท่ีจริงไม่ตอ้งประชุมกนัเลยก็รู้กันดีอยู่แล้ว 
ภาษาองักฤษของคน  ไทยแทบจะนบัไดว้า่อ่อนท่ีสุดในอาเซียน (ASEAN)  ท่ีจริงถา้สรุปไดแ้ค่น้ี น่าจะดีกวา่
ถ้าเอาเงินงบประมาณท่ีจดัประชุมไปแจกเงินให้ทั้ งคนจัดและคนท่ีเข้าร่วมประชุม นักเรียน นักศึกษา 
ผูป้ระกอบการ และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งเรียนภาษาองักฤษให้ใชก้ารได ้ท าไมถึงแจกให้คนท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ก็เพราะพวกน้ีส่วนใหญ่เป็นคนท่ีสนใจเออีซี (ถึงแมจ้ะมีบางคนมาประชุมเพราะท่ีท างานไม่มอบหมายงาน
อะไรใหท้ าก็ตาม) 

          ท่ีจริงประเทศในอาเซียนได้เปิดเสรีการคา้ บริการและการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอนมาเป็นระยะเวลา
หน่ึงแลว้ การเปิดเสรีใน 3 ปีขา้งหนา้ท่ีเห็นวา่ใหม่ น่าจะเป็นการเปิดเสรีให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานทกัษะ
สูงและแรงงานวิชาชีพขั้นสูง เช่น แพทย ์นางพยาบาล ผูเ้ขียนอยากจะขอยกบริการด้านสุขภาพข้ึนมาเป็น
ตวัอยา่ง เพราะเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเสรีของการเคล่ือนยา้ยแรงงานวชิาชีพและทกัษะสูงโดยตรง 

          การให้บริการสุขภาพให้แก่ชาวต่างประเทศในขณะน้ี มกัจะรู้จกักนัในนามของ เมดิคลั     ทูริสซ่ึม 
(Medical tourism) หรือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงมีค านิยามวา่ หมายถึง ผูท่ี้เดินทางจากต่างประเทศมารับ
บริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์แต่ค านิยามน้ี แคบไปแลว้ส าหรับโลกไร้พรมแดนในยุคน้ี เพราะไม่ใช่คน
เท่านั้นท่ีเดินทาง ขอ้มูลสุขภาพก็เดินทางได ้ยา วคัซีน ฯลฯ ต่างก็เดินทางไดท้ั้งนั้น แมแ้ต่ตวัผูใ้ห้บริการเองก็
เดินทางได ้เช่น เฮลิคอปเตอร์พาแพทยไ์ปให้การรักษาคนไขท่ี้พกัอยูบ่นเกาะ การให้บริการสุขภาพจึงไม่ใช่
แค่คอยคนไขม้ารับบริการ ถึงแมว้า่การเดินทางของคนไขจ้ะเป็นสัดส่วนกลุ่มกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดตอนน้ีก็ตาม 
เม่ือมีเออีซีเราตอ้งขยายการมองภาพสินคา้และบริการใหม่ใหก้วา้งข้ึน 

 เป็นการให้บริการสุขภาพแบบไร้พรมแดน (Medical service without frontier) 

          ความเข้าใจและการให้ค านิยามที่ถูกต้องนี้ส าคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนของ
ภาคเอกชนและนโยบายของรัฐอย่างยิง่ ค านิยามอย่างแคบจะท าให้เรามี นโยบายปิดกั้น เพราะเราอยากเป็นฮับ 
(Hub) ที่มีผู้รับบริการวิ่งเข้ามาและอยากให้ทุกคน ทุกอย่างมาเมืองไทย แต่หากเข้าใจแนวโน้มสินค้าและ
บริการอย่างทีเ่ป็นอยู่ และก าลงัจะเป็นไปแล้ว เราจะเข้าใจว่า ถึงเราจะปิดกั้นไว้ก็ไม่ส าเร็จ เพราะในที่สุดหมอ
ก็เดินทางออกไปได้ ข้อมูลก็เดินทางได้ ยาก็เดินทางได้ ในค านิยามและความเข้าใจสินค้าและบริการสุขภาพ
อย่างกว้าง การเป็นพนัธมิตรกบั โรงพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐานในอาเซียน การขยายการลงทุนตั้งโรงพยาบาลทั้ง
ในและนอกประเทศกลายเป็นกลยุทธ์ส าคัญ 

          เมื่อนิยามสินค้าและบริการชัดเจนแล้ว ต่อมากค็ือ จะท าอย่างไรให้สินค้าของเรามีความน่าดึงดูดใจ 

2 



 ความน่าดึงดูดใจของสินค้าและบริการ
ด้านการแพทย์ข้ึนอยู่กับช่ือเสียงของวงการ
แพทยข์อง ประเทศนั้นๆ สองเป็นเร่ืองของความ
พร้อมและมาตรฐานของสถานพยาบาล ช่ือเสียง
น้ีมี 2 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบดา้นความรู้ ซ่ึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในภาคเอกชนเท่านั้น เป็นองค์
ความรู้ในวงการแพทยข์องรัฐและในสถานศึกษา 
ซ่ึงประเทศไทยก็มีภาษีอยู่  มหาวิทยาลัยวิจัย 
(Research universities) 3 แห่งคือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างก็มีผลงานข้ึน
ท าเนียบ TOP 200 ระดบันานาชาติ เป็นท่ีรู้จกัใน
วงการแพทยร์ะดบัโลก นโยบายสาธารณะใน 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์น้ีก็ตอ้งเผยแพร่ความเขา้ใจน้ีออกไปในส่ือต่างๆ ทั้งใน ซีเอ็นเอ็น และ อลัจาซีรา 
และการจดัประชุมนานาชาติ ไม่ใช่ท าแต่ โรดโชว ์แค่สถานพยาบาล ตอ้งให้รู้กนัวา่ มีอะไรท่ีหมอท่ีอ่ืนท า
ไม่ได ้แต่หมอไทยท าได ้ช่ือเสียงน้ีไม่ใช่เฉพาะแค่ตวัหมอหน่ึงหรือสิบท่าน เป็นช่ือเสียงของวงการทั้งหมด 
รวมทั้งตอ้งสนบัสนุนการประชุมนานาชาติดา้นการแพทยใ์นประเทศไทย 

 เม่ือนิยามสินคา้และบริการชัดเจนแล้ว ถดัไปก็คือ ตอ้งเขา้ใจปัจจยัท่ีท าให้ผูรั้บบริการหรือขอ้มูล
เคล่ือนมาหาเรา ปัจจยัแรกก็คือ ไม่มีบริการหรือขอ้มูลประเภทท่ีตอ้งการในประเทศเขาหรือหากมีก็ไม่ได้
คุณภาพ กลุ่มน้ีจะเป็นลูกคา้จากประเทศดอ้ยพฒันา ปัจจยัท่ี 2 ก็คือ คุณภาพคุม้หรือเกินกวา่ราคา ปัจจยัท่ี 3 
ก็คือ เวลาในการรอรับบริการ ซ่ึงในประเทศเขาอาจจะใชเ้วลามาก สองกลุ่มหลงัน้ีเป็นกลุ่มประเทศพฒันา
แล้ว แต่ตลาดกลุ่มแรกก าลงัเติบโตอย่างกา้วกระโดด จนเราไม่ตอ้งแข่งขนัเร่ืองราคาอีกต่อไป ประเด็น
นโยบายท่ีส าคญัก็คือ ท าอย่างไรให้ฮบัของเราขยายตวั บุคลากรของเรา (ทั้งไทยและเทศ) ขยายตวั ทั้ง
คนไขไ้ทยและต่างชาติไดรั้บบริการดีข้ึนและถา้เป็นไปไดค้่าบริการของคนไทยถูกลง 
 ดังนั้ น เป้าหมายของผลประโยชน์ท่ีได้จากเออีซีตัวช้ีวดัความส าเร็จในระยะยาว คือ ผลการ
เคล่ือนยา้ยบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นบวกสุทธิ ส าหรับคนไทยแลว้ ถา้ ส่งเสริมเมดิคลั ฮบัแลว้ บุคลากร
ทางแพทยข์องประเทศไทยหายหน้าไปหมด ประชาชนตอ้งล าบากแน่ แน่นอนคงมีแพทย ์พยาบาลไทย
ออกไปบา้ง แต่คนอ่ืนก็น่าจะอยากเขา้มาประเทศไทยรวมทั้งแพทยไ์ทยท่ีไปตั้งรกรากต่างประเทศอาจจะ
อยากกลบับา้น เพราะเมืองไทยแสนน่าอภิรมย ์น่าอยู ่ตน้ทุนค่าครองชีพต ่ากวา่สิงคโปร์ ถา้นโยบายของเรา
ไม่ปิดกั้นเกินไป และดึงดูดใจมากพอสมควร เราน่าจะได้ดุลมากกว่าเสียดุล ดงันั้น เราควรมีนโยบาย
ส่งเสริมหมอคืนถ่ิน 
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 ถา้ไม่อยากให้หมอและพยาบาลไทยออกไปท างานต่างประเทศ เราก็ตอ้งมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนดา้นการให้บริการทางการแพทยเ์พิ่มข้ึนในประเทศไทย ตอ้งดูวา่อตัราภาษีรายไดข้องการประกอบ
กิจกรรมของแพทยเ์ป็นอยา่งไร อยา่ลืมวา่แพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชนของไทย ไม่ใช่ลูกจา้งโรงพยาบาลแต่
เป็นผูป้ระกอบการวชิาชีพอิสระโดยอาศยับริการของโรงพยาบาลประชาชน ดงันั้น เราก็ตอ้งไปดูนโยบาย
ภาษีของเรา โดยเปรียบเทียบกบันโยบายของประเทศอาเซียนอ่ืนๆ วา่เป็นอยา่งไร 

 ขณะที่รัฐบาลไทยลดภาษีนิติบุคคลแล้ว แต่ภาษีบุคคลธรรมดายังสูงอยู่ในช่วงเงินเดือน
แพทย์พอดี นอกจากนี้การส่งเสริมการลงทุนของนานาชาติในการตั้งโรงพยาบาลไทย และ
ส่งเสริมโรงพยาบาลไทยให้มสีาขาในต่างประเทศน่าจะเป็นกลยุทธ์ทีส่ าคญั 

 อกีประเด็นท่ีส าคญัมากก็คือ หากบุคลากรในประเทศไม่เพียงพอ ท าอยา่งไรสภาวิชาชีพในท่ีน้ีคือ

แพทยสภาจะยอมให้บุคลากรต่างชาติมาให้บริการในประเทศไทย โดยไม่ตอ้งสอบใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะภาษาไทย แต่ตอ้งจ ากดัให้เป็นการให้บริการกบัชาวต่างชาติเท่านั้น ถา้ไม่คลายปมตรงน้ีเราก็
ไม่ไดป้ระโยชน์จากเออีซี และโรงพยาบาลไทยอาจจะกลายเป็นโรงพยาบาลบริวารของท่ีอ่ืนไปหมด 

 โอกาสของเมดิคัล ฮับ ยังมีอกีมาก ในขณะนี้เราท าแค่ขายปลกี (Retailing) คือ ลูกค้าและ
ข้อมูลของลูกค้าเข้ามาทีละคน ตลาดใหญ่น้ันเป็นตลาดขายส่ง คือ ท าสัญญาล่วงหน้าเป็นลอ็ต
ใหญ่ ท าสัญญาเปลีย่นเข่าทลีะ 2,000 ข้าง ท าฟันปลอม 3,000 ชุด!! 
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 มาถึงจุดน้ีก็ตอ้งมาดูนโยบายสาธารณะดา้นการผลิตบุคลากร ซ่ึงเราตอ้งเร่งสร้างมาเพิ่มเติมใน
ระยะยาว แต่ในระยะสั้นเราตอ้งให้บุคลากรต่างชาติเขา้มา เราก็อาจให้เขาสอนนกัศึกษาไทยได ้ก็ตอ้งยอม
ให้โรงพยาบาลเอกชนเปิดโปรแกรมสอนแพทยภ์าษาองักฤษโดยรับนกัศึกษาต่างประเทศดว้ย หากคิดว่า
แมวสีอะไรก็ไม่ส าคญัถา้จบัหนูได ้หมอชาติอะไรก็ไม่ส าคญั ถา้คนไขก้บัหมอพูดภาษาองักฤษได ้ก็น่าจะ
ใหรั้กษากนัได ้ท าแบบน้ีประเทศไทยก็จะไม่ขาดหมอ 

          ณ ตรงน้ี ก็ตอ้งมีนโยบายรักษามาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลย ีซ่ึงในดา้นการแพทย ์อาจตอ้งมีเป็น
ตวัช้ีวดัแบบ Process มากกว่าแบบปริมาณ เช่น ไม่ใช่นับว่ารักษาคนไขห้ายได้ก่ีคนเท่านั้น แต่ตอ้งมี
กระบวนการรักษาร่วมกนัระหวา่งแพทยไ์ทยกบัแพทยต่์างชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปรับระดบั
มาตรฐานเขา้หากนั และใหสู้งข้ึนในระยะยาว 

          ขณะน้ีสถาบนัก าลงัท าวจิยัเร่ือง เมดิคลั ทูริสซ่ึม ซ่ึงมีอาจารยก์นัตสิ์นี กนัทะวงศว์าร เป็นนกัวจิยัหลกั 
ซ่ึงผูเ้ขียนจะพยายามน าผลการศึกษามาแลกเปล่ียนกนัเป็นระยะๆ 

          ระหวา่งน้ีก็ออกก าลงักายรักษาสุขภาพกนัดว้ยนะคะ  
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