AEC : เมดิคลั ฮับ
กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะทีน่ ่ าจะมี

มติชน (กรอบบ่ าย)
ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุกวันนี้ เรามีการประชุมเรื่องเออีซี (AEC) ทัว่ ประเทศไม่เว้นแต่ละวัน ถามว่า ได้ขอ้ สรุปอะไรบ้าง
คาตอบที่ตรงกันก็
คื อ เราต้องเพิ่ มเติ ม ทักษะด้า นภาษาอังกฤษ ค าตอบนี้ ที่จริ งไม่ ตอ้ งประชุ ม กันเลยก็รู้ก ันดี อยู่แล้ว
ภาษาอังกฤษของคน ไทยแทบจะนับได้วา่ อ่อนที่สุดในอาเซี ยน (ASEAN) ที่จริ งถ้าสรุ ปได้แค่น้ ี น่าจะดีกว่า
ถ้า เอาเงิ นงบประมาณที่ จดั ประชุ ม ไปแจกเงิ น ให้ ท้ งั คนจัด และคนที่ เ ข้า ร่ วมประชุ ม นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา
ผูป้ ระกอบการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเรี ยนภาษาอังกฤษให้ใช้การได้ ทาไมถึงแจกให้คนที่เข้าร่ วมประชุ ม
ก็เพราะพวกนี้ ส่วนใหญ่เป็ นคนที่สนใจเออีซี (ถึ งแม้จะมีบางคนมาประชุ มเพราะที่ทางานไม่มอบหมายงาน
อะไรให้ทาก็ตาม)
ที่จริ งประเทศในอาเซี ยนได้เปิ ดเสรี การค้า บริ การและการลงทุนอย่างเป็ นขั้นตอนมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว การเปิ ดเสรี ใน 3 ปี ข้างหน้าที่เห็นว่าใหม่ น่าจะเป็ นการเปิ ดเสรี ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะ
สู งและแรงงานวิชาชี พขั้นสู ง เช่ น แพทย์ นางพยาบาล ผูเ้ ขี ยนอยากจะขอยกบริ การด้านสุ ขภาพขึ้ นมาเป็ น
ตัวอย่าง เพราะเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเสรี ของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพและทักษะสู งโดยตรง

การให้บริ การสุ ขภาพให้แก่ ชาวต่างประเทศในขณะนี้ มักจะรู ้ จกั กันในนามของ เมดิ คลั ทูริสซึ่ ม
(Medical tourism) หรื อการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ซึ่ งมีคานิ ยามว่า หมายถึง ผูท้ ี่เดินทางจากต่างประเทศมารับ
บริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์ แต่คานิ ยามนี้ แคบไปแล้วสาหรับโลกไร้พรมแดนในยุคนี้ เพราะไม่ใช่คน
เท่านั้นที่เดินทาง ข้อมูลสุ ขภาพก็เดินทางได้ ยา วัคซี น ฯลฯ ต่างก็เดินทางได้ท้ งั นั้น แม้แต่ตวั ผูใ้ ห้บริ การเองก็
เดินทางได้ เช่น เฮลิคอปเตอร์ พาแพทย์ไปให้การรักษาคนไข้ที่พกั อยูบ่ นเกาะ การให้บริ การสุ ขภาพจึงไม่ใช่
แค่คอยคนไข้มารับบริ การ ถึ งแม้วา่ การเดิ นทางของคนไข้จะเป็ นสัดส่ วนกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ ก็ตาม
เมื่อมีเออีซีเราต้องขยายการมองภาพสิ นค้าและบริ การใหม่ให้กว้างขึ้น

เป็ นการให้ บริการสุ ขภาพแบบไร้ พรมแดน (Medical service without frontier)
ความเข้ า ใจและการให้ ค านิ ย ามที่ ถู ก ต้ อ งนี้ ส าคั ญมากเพราะเกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายการลงทุ น ของ
ภาคเอกชนและนโยบายของรัฐอย่างยิง่ คานิยามอย่างแคบจะทาให้ เรามี นโยบายปิ ดกั้น เพราะเราอยากเป็ นฮับ
(Hub) ที่มีผ้ ูรับบริ การวิ่งเข้ ามาและอยากให้ ทุกคน ทุกอย่ างมาเมืองไทย แต่ หากเข้ าใจแนวโน้ มสิ นค้ าและ
บริการอย่ างทีเ่ ป็ นอยู่ และกาลังจะเป็ นไปแล้ ว เราจะเข้ าใจว่ า ถึงเราจะปิ ดกั้นไว้ ก็ไม่ สาเร็ จ เพราะในที่สุดหมอ
ก็เดินทางออกไปได้ ข้ อมูลก็เดินทางได้ ยาก็เดินทางได้ ในคานิยามและความเข้ าใจสิ นค้ าและบริ การสุ ขภาพ
อย่ างกว้ าง การเป็ นพันธมิตรกับ โรงพยาบาลทีไ่ ด้ มาตรฐานในอาเซี ยน การขยายการลงทุนตั้งโรงพยาบาลทั้ง
ในและนอกประเทศกลายเป็ นกลยุทธ์ สาคัญ
เมื่อนิยามสิ นค้ าและบริการชั ดเจนแล้ ว ต่ อมาก็คือ จะทาอย่ างไรให้ สินค้ าของเรามีความน่ าดึงดูดใจ
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ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจของสิ น ค้า และบริ ก าร
ด้ า นการแพทย์ข้ ึ นอยู่ ก ับ ชื่ อ เสี ย งของวงการ
แพทย์ของ ประเทศนั้นๆ สองเป็ นเรื่ องของความ
พร้อมและมาตรฐานของสถานพยาบาล ชื่อเสี ยง
นี้มี 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบด้านความรู้ ซึ่ ง
ไม่จาเป็ นต้องอยู่ในภาคเอกชนเท่านั้น เป็ นองค์
ความรู้ในวงการแพทย์ของรัฐและในสถานศึกษา
ซึ่ งประเทศไทยก็ มี ภ าษี อ ยู่ มหาวิ ท ยาลัย วิ จ ัย
(Research universities) 3 แห่ ง คื อ
มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
และมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ต่ า งก็ มี ผ ลงานขึ้ น
ทาเนียบ TOP 200 ระดับนานาชาติ เป็ นที่รู้จกั ใน
วงการแพทย์ระดับโลก นโยบายสาธารณะใน
ด้านการประชาสัมพันธ์น้ ี ก็ตอ้ งเผยแพร่ ความเข้าใจนี้ ออกไปในสื่ อต่างๆ ทั้งใน ซี เอ็นเอ็น และ อัลจาซี รา
และการจัดประชุมนานาชาติ ไม่ใช่ทาแต่ โรดโชว์ แค่สถานพยาบาล ต้องให้รู้กนั ว่า มีอะไรที่หมอที่อื่นทา
ไม่ได้ แต่หมอไทยทาได้ ชื่อเสี ยงนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตวั หมอหนึ่งหรื อสิ บท่าน เป็ นชื่ อเสี ยงของวงการทั้งหมด
รวมทั้งต้องสนับสนุนการประชุมนานาชาติดา้ นการแพทย์ในประเทศไทย
เมื่อนิ ยามสิ นค้าและบริ การชัดเจนแล้ว ถัดไปก็คือ ต้องเข้าใจปั จจัยที่ทาให้ผูร้ ับบริ การหรื อข้อมูล
เคลื่อนมาหาเรา ปั จจัยแรกก็คือ ไม่มีบริ การหรื อข้อมูลประเภทที่ตอ้ งการในประเทศเขาหรื อหากมีก็ไม่ได้
คุณภาพ กลุ่มนี้จะเป็ นลูกค้าจากประเทศด้อยพัฒนา ปั จจัยที่ 2 ก็คือ คุณภาพคุม้ หรื อเกินกว่าราคา ปั จจัยที่ 3
ก็คือ เวลาในการรอรับบริ การ ซึ่ งในประเทศเขาอาจจะใช้เวลามาก สองกลุ่มหลังนี้ เป็ นกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว แต่ตลาดกลุ่ มแรกกาลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนเราไม่ตอ้ งแข่งขันเรื่ องราคาอี กต่อไป ประเด็น
นโยบายที่สาคัญก็คือ ทาอย่างไรให้ฮบั ของเราขยายตัว บุคลากรของเรา (ทั้งไทยและเทศ) ขยายตัว ทั้ง
คนไข้ไทยและต่างชาติได้รับบริ การดีข้ ึนและถ้าเป็ นไปได้ค่าบริ การของคนไทยถูกลง
ดัง นั้น เป้ าหมายของผลประโยชน์ ที่ ไ ด้จ ากเออี ซี ต ัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ในระยะยาว คื อ ผลการ
เคลื่ อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์เป็ นบวกสุ ทธิ สาหรับคนไทยแล้ว ถ้า ส่ งเสริ มเมดิ คลั ฮับแล้ว บุคลากร
ทางแพทย์ของประเทศไทยหายหน้าไปหมด ประชาชนต้องลาบากแน่ แน่ นอนคงมีแพทย์ พยาบาลไทย
ออกไปบ้าง แต่คนอื่นก็น่าจะอยากเข้ามาประเทศไทยรวมทั้งแพทย์ไทยที่ไปตั้งรกรากต่างประเทศอาจจะ
อยากกลับบ้าน เพราะเมืองไทยแสนน่าอภิรมย์ น่าอยู่ ต้นทุนค่าครองชี พต่ากว่าสิ งคโปร์ ถ้านโยบายของเรา
ไม่ปิ ดกั้นเกิ นไป และดึ งดู ดใจมากพอสมควร เราน่ าจะได้ดุล มากกว่าเสี ยดุ ล ดังนั้น เราควรมี นโยบาย
ส่ งเสริ มหมอคืนถิ่น
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ถ้าไม่อยากให้หมอและพยาบาลไทยออกไปทางานต่างประเทศ เราก็ตอ้ งมี นโยบายส่ งเสริ มการ
ลงทุนด้านการให้บริ การทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ต้องดูวา่ อัตราภาษีรายได้ของการประกอบ
กิจกรรมของแพทย์เป็ นอย่างไร อย่าลืมว่าแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนของไทย ไม่ใช่ลูกจ้างโรงพยาบาลแต่
เป็ นผูป้ ระกอบการวิชาชีพอิสระโดยอาศัยบริ การของโรงพยาบาลประชาชน ดังนั้น เราก็ตอ้ งไปดูนโยบาย
ภาษีของเรา โดยเปรี ยบเทียบกับนโยบายของประเทศอาเซี ยนอื่นๆ ว่าเป็ นอย่างไร

ขณะที่รัฐบาลไทยลดภาษีนิติบุคคลแล้ ว แต่ ภาษีบุคคลธรรมดายังสู งอยู่ในช่ วงเงินเดือน
แพทย์ พอดี นอกจากนี้การส่ งเสริ มการลงทุนของนานาชาติในการตั้งโรงพยาบาลไทย และ
ส่ งเสริมโรงพยาบาลไทยให้ มสี าขาในต่ างประเทศน่ าจะเป็ นกลยุทธ์ ทสี่ าคัญ

อีกประเด็นที่สาคัญมากก็คือ หากบุคลากรในประเทศไม่เพียงพอ ทาอย่างไรสภาวิชาชีพในที่น้ีคือ
แพทยสภาจะยอมให้บุคลากรต่างชาติมาให้บริ การในประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งสอบใบอนุ ญาตประกอบ
โรคศิ ลปะภาษาไทย แต่ตอ้ งจากัดให้เป็ นการให้บริ การกับชาวต่างชาติเท่านั้น ถ้าไม่คลายปมตรงนี้ เราก็
ไม่ได้ประโยชน์จากเออีซี และโรงพยาบาลไทยอาจจะกลายเป็ นโรงพยาบาลบริ วารของที่อื่นไปหมด

โอกาสของเมดิคัล ฮับ ยังมีอกี มาก ในขณะนี้เราทาแค่ ขายปลีก (Retailing) คือ ลูกค้ าและ
ข้ อมูลของลูกค้ าเข้ ามาทีละคน ตลาดใหญ่ น้ันเป็ นตลาดขายส่ ง คือ ทาสั ญญาล่ วงหน้ าเป็ นล็อต
ใหญ่ ทาสั ญญาเปลีย่ นเข่ าทีละ 2,000 ข้ าง ทาฟันปลอม 3,000 ชุด!!
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มาถึงจุดนี้ก็ตอ้ งมาดูนโยบายสาธารณะด้านการผลิตบุคลากร ซึ่งเราต้องเร่งสร้างมาเพิ่มเติมใน
ระยะยาว แต่ในระยะสั้นเราต้องให้บุคลากรต่างชาติเข้ามา เราก็อาจให้เขาสอนนักศึกษาไทยได้ ก็ตอ้ งยอม
ให้โรงพยาบาลเอกชนเปิ ดโปรแกรมสอนแพทย์ภาษาอังกฤษโดยรับนักศึกษาต่างประเทศด้วย หากคิดว่า
แมวสี อะไรก็ไม่สาคัญถ้าจับหนูได้ หมอชาติอะไรก็ไม่สาคัญ ถ้าคนไข้กบั หมอพูดภาษาอังกฤษได้ ก็น่าจะ
ให้รักษากันได้ ทาแบบนี้ประเทศไทยก็จะไม่ขาดหมอ
ณ ตรงนี้ ก็ตอ้ งมีนโยบายรักษามาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ งในด้านการแพทย์ อาจต้องมีเป็ น
ตัวชี้ วดั แบบ Process มากกว่าแบบปริ ม าณ เช่ น ไม่ใช่ นับว่ารั กษาคนไข้หายได้กี่คนเท่านั้น แต่ตอ้ งมี
กระบวนการรักษาร่ วมกันระหว่างแพทย์ไทยกับแพทย์ต่างชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปรับระดับ
มาตรฐานเข้าหากัน และให้สูงขึ้นในระยะยาว
ขณะนี้สถาบันกาลังทาวิจยั เรื่ อง เมดิคลั ทูริสซึ่ม ซึ่ งมีอาจารย์กนั ต์สินี กันทะวงศ์วาร เป็ นนักวิจยั หลัก
ซึ่ งผูเ้ ขียนจะพยายามนาผลการศึกษามาแลกเปลี่ยนกันเป็ นระยะๆ
ระหว่างนี้ก็ออกกาลังกายรักษาสุ ขภาพกันด้วยนะคะ
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