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ผลักดันนโยบาย 

เมดิคัลฮับ ภาคสอง

ในช ่วง 10 ป ีที่ผ ่ำนมำนี้  
กำรส่งเสริมให้ ไทยเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพนำนำชำติ หรือ Medical 
Hub ดึงดูดชำวต่ำงชำติเข้ำมำใช้
บริกำรด้ำนสุขภำพในประเทศไทย 
เป็นเป้ำหมำยที่ทุกรัฐบำลต้องกำร
ผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ได้ 

นับแต ่แผนพัฒนำให ้ ไทย 
เป็นศูนย์กลำงสุขภำพของเอเชีย  
ฉบับที่ 1 ตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2547-2551) ประสบควำม
ส�ำเร็จ สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำ
ประเทศถึง 227,616.43 ล้ำนบำท 
กระทรวงสำธำรณสุขจึงมีนโยบำย
เดนิหน้ำจดัท�ำ ร่ำงแผนยทุธศำสตร์
เมดคิลัฮบั ฉบบัที ่2 ตัง้แต่ปี 2553-
2557 ยกระดับพัฒนำให้ ไทยเป็น
ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติหรือ

จ
ากนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ที่ถูกมองว่ามี 

ผลลบต่อระบบสุขภาพโดยรวมมาก เพราะดึงดูดทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาล 

ของประเทศไปให้ชาวต่างชาติ ปี 2554 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

จับมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับทิศการส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพของไทย

BOI กับนโยบำยส่งเสริม 

กำรลงทุนเพื่อสรำ้ง 

ควำมเข้มแข็งต่อระบบสุขภำพ
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78 สขุภาพคนไทย 2555

ระดับโลก จำกแผนเดิมที่ก�ำหนดเพียงเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพของเอเชีย

แผนยุทธศำสตร์เมดิคัลฮับ ฉบับที่ 2 นี้ ตั้งเป้ำ
ว่ำจะน�ำรำยได้เขำ้ประเทศ 402,906 ลำ้นบำทในช่วง  
5 ปี ตัวสร้ำงรำยได้หลักคือ บริกำรรักษำพยำบำล 
281,945 ล้ำนบำท รองลงมำคอื บรกิำรส่งเสรมิสขุภำพ 
สปำ 78,225 ล้ำนบำท ผลิตภัณฑ์สุขภำพและสมุนไพร
ไทย 78,471 ล้ำนบำท และบริกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 2,822 ล้ำนบำท1

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (สบส.) เป็น 
ผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบำย Medical Hub โดยเน้น
ยทุธศำสตร์ 4 ด้ำน คอื 1) กำรบรกิำรด้ำนรกัษำพยำบำล
ให้เป็นศูนย์บริกำรเฉพำะทำง (Excellent Center)  
อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 2) ส่งเสริมธุรกิจ 
บริกำรสุขภำพประเภทสปำและกำรนวดเพื่อสุขภำพ  
3) กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกเพื่อ 
ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และภมูปัิญญำไทย และ 4) สนบัสนนุ
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทย2

ขณะเดียวกัน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) ก็ขำนรับนโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุขที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical 
Hub โดยจ้ำงสถำบนัวจิยัเศรษฐกจิและกำรคลงั3 (สวค.) 
ในเดือนสิงหำคม 2553 ศึกษำกำรลงทุนในกิจกำร 
ดำ้นสุขภำพทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทำงก�ำหนดนโยบำย
ส่งเสรมิกำรลงทนุ และคำดว่ำจะสำมำรถก�ำหนดขอบข่ำย
กจิกำรและเงือ่นไขกำรให้สทิธปิระโยชน์แก่กจิกำรประเภท
นี้ ได้ภำยในปี 25534

ต ่อมำเมื่ อวันที่  24 พฤศจิกำยน 2553  
นำงอรรชกำ สบีญุเรอืง เลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสรมิกำรลงทนุ เปิดเผยว่ำ BOI จะปรบัปรงุนโยบำย
ส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรมสขุภำพ เพือ่ให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ส่งเสริมอุตสำหกรรมเพื่อสุขภำพของ
ประเทศอย่ำงแท้จรงิและเป็นรปูธรรม มำตรกำรดงักล่ำว 
ประกอบด้วยกำรขยำยขอบข่ำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ประเภท “กิจกำรโรงพยำบำล” ให้ครอบคลุมกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำลมำกขึ้น โดยกำรปรับชื่อ
เป็น “กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล” และ 

เพิ่มเติมประเภทกิจกำรโรงพยำบำล จำกเดิมที่ก�ำหนด
ว่ำต้องเป็นโรงพยำบำลทีม่เีตยีงรองรบัผูป่้วยไม่น้อยกว่ำ 
50 เตียง เป็นมีเตียงรองรับผู้ป่วยค้ำงคืนไม่ต�่ำกว่ำ  
30 เตยีง ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขเกณฑ์ขัน้ต�ำ่ของกระทรวง
สำธำรณสุข

นอกจำกนี้ ยังมีกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร
เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ูศนูย์กำรแพทย์เฉพำะทำง ศนูย์บรกิำร
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และส่งเสริมกำรลงทุน 
โลจิสติกส์เพื่อกำรรักษำพยำบำล โดยได้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ 5-8 ปี ตำมเขตที่ตั้ง 
มีวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และยกเว้น 
อำกรขำเข้ำเครื่องจักรตลอดอำยุโครงกำร

น่ำสนใจว่ำ BOI ยังก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของกิจกำร 
โรงพยำบำลเดิม เพื่อยกระดับมำตรฐำนเทคโนโลยีทำง 
กำรแพทย์ ด้วยกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
กำรแพทย์ที่ทันสมัยมำใช้ ในโรงพยำบำล มำตรกำรนี้
บังคับใช้กบัโรงพยำบำลที่ด�ำเนนิกำรอยู่แล้ว ไม่วำ่จะได้
รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตำม5

กระแสต้านเมดิคัลฮับและนโยบาย BOI

ทว่ำ เสียงสะท้อนดังระงมจำกหลำยฝ่ำยแสดง
ควำมไม่เห็นด้วยกับนโยบำย Medical Hub วิพำกษ์
วิจำรณ์ทัศนะที่เน้นเม็ดเงินจำกกำรลงทุนของ BOI  
ที่เข้ำมำท�ำให้บริกำรสุขภำพกลำยเป็น ‘อุตสำหกรรม’  
โดยเฉพำะปัญหำสมองไหล ที่เชื่อว่ำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
ในโรงพยำบำลรัฐจะถูกดึงตัวไปสู่ โรงพยำบำลเอกชน 
เพิม่ขึน้ ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ในภำพรวมจะยิง่ทวี 
ควำมรุนแรงสูงขึ้น และผู้ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรดึง
ทรพัยำกรไปมำกทีส่ดุกค็อื ผูม้รีำยได้น้อย และคนชนบท
ที่เข้ำไม่ถึงบริกำรสุขภำพ 

ศำสตรำจำรย์อัมมำร สยำมวำลำ นักวิชำกำร
เกยีรตคิณุ สถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย (TDRI)  
ให้ควำมเห็นว่ำ นโยบาย Medical Hub เป็นนโยบาย 
ที่เลวที่สุดเท่าที่รัฐบาลคิดออกมา เพรำะเป็นกำรดึงดูด
ทรัพยำกรด้ำนสุขภำพของประเทศไปบริกำรต่ำงชำติ  
ทั้งที่ปัจจุบันคนไทยรวมถึงคนชำยขอบก�ำลังขำดแคลน
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กำรรักษำพยำบำลอย่ำงแรง คนไข้ต่ำงชำติที่เข้ำมำใช้
บริกำรยังท�ำให้ค่ำตัวของหมอเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลำ 
กระทรวงสำธำรณสุขเองจะพบว่ำเงินค่ำตอบแทนที่ 
เพิม่ให้หมอไปนัน้ไม่เพยีงพอ ต้องไล่ตำมเพิม่ค่ำตอบแทน 
ไปเรื่อยๆ ในที่สุดระบบจะเสียหำย

“วันนี้ผมอยำกถำมว่ำ ขณะนี้คนไข้ ไทยได้เวลำ 
ของหมอในโรงพยำบำลรฐัแค่ไหน คณุไปรอกีช่ัว่โมง และ
ได้เจอหมอกี่นำที แม้ว่ำรัฐบำลจะสนับสนุนงบประมำณ
เพือ่ผลติหมอให้เพยีงพอ ผมยงัมองว่ำนโยบำยนีก้ย็งัเลว
อยู่ดี เพรำะคนไทยต้องไม่เพียงรักษำกับหมอจบใหม่
เท่ำนั้น แต่เรำต้องกำรหมอผู้เชี่ยวชำญที่ถูกดึงออกจำก
ระบบด้วย” ศำสตรำจำรย์อัมมำรกล่ำว6

ด้ำน นำงสำวกรรณิกำร์ กิจติเวชกุล กรรมกำร
มลูนธิเิพือ่ผูบ้ริโภค ได้ให้ข้อมลูในงำนเสวนำ “เมดคิลัฮบั 
ควำมเหลื่อมล�้ำในกำรรักษำพยำบำล” เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกำยน 2553 ระบุว่ำในปี 2552 มีคนไข้ต่ำงชำติ
เข้ำรับกำรรักษำ 1.5 ล้ำนคน แต่ ไม่พบหลักฐำนว่ำ 
กำรกระจำยรำยได้ไปถงึไหน ทีผ่่ำนมำพบแต่ปัญหำเรือ่ง
กำรดึงแพทย์ผู้เชี่ยวชำญจำกโรงเรียนแพทย์ โดยปี 
2545-2547 มีอำจำรย์แพทย์ลำออก 350 รำย และใน
ช่วงปี 2548-2552 มอีำจำรย์แพทย์จำกโรงเรยีนแพทย์ 
5 แห่งลำออกรวมกันถึง 181 รำย ส่วนใหญ่ไปอยู่กับ
ภำคเอกชน เฉลีย่มกีำรดงึแพทย์ในโรงเรยีนแพทย์แต่ละ
แห่งสูงถึง 40 คน ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำเพิ่มจำก  
3 ระบบ คือ ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำร7

นำยแพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ(คสช.) กล่ำวว่ำ นโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพของ BOI  
ขดักบัข้อ 51 ของธรรมนญูว่ำด้วยระบบสขุภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 ที่ออกตำม พ.ร.บ. สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 
2550 ซึ่งก�ำหนดว่ำรัฐไม่พึงสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 

“กำรที่ธรรมนูญฯ เขียนไว้ ในข้อ 51 เพรำะเห็น
ว่ำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม ไม่ควรปล่อยเป็นกำรบริกำร

แสวงหำก�ำไร ยิ่งถ้ำเป็นกำรเปิดบริกำรโดยหวังบริกำร
คนต่ำงชำติ แสดงว่ำต้องใช้ทรัพยำกรที่มี ในประเทศ 
ไปบรกิำรชำวต่ำงชำตด้ิวย กจ็ะกระทบคนไทยส่วนใหญ่
ในชนบท” นำยแพทย์อ�ำพลกลำ่ว8

ต่อมำในวันที่ 24 ธันวำคม 2553 มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ(คสช.) ทีท่�ำเนยีบรฐับำล 
โดยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เป็นประธำน หลังจำกที่ประชุมอภิปรำยเรื่องนโยบำย 
ส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมสุขภำพของ BOI  
อย่ำงกว้ำงขวำง นำยกรัฐมนตรีในฐำนะคณะกรรมกำร 
BOI มีมติให้ BOI ทบทวนกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมสุขภำพใหม่ เนื่องจำกเนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับธรรมนูญสุขภำพ

“ผมคิดว่ำ BOI คงไม่ทรำบข้อควำมที่ก�ำหนดอยู่
ในธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ และขณะนี้ 
มตดิงักล่ำวยงัไม่ได้ประกำศออกไป จงึสัง่ให้ระงบัไว้ก่อน”  
นำยอภิสิทธิ์กลำ่ว

ขณะที่ นำยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมกำร
สขุภำพแห่งชำต ิกล่ำวว่ำ บรกิำรสำธำรณสขุไม่ใช่สนิค้ำ
ทั่วไปที่ภำคธุรกิจสำมำรถแสวงหำก�ำไรสูงสุด เพรำะ
ระบบสขุภำพเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของประชำชน ต้องเป็น
ระบบที่ส่งเสริมคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
เป็นส่วนหนึ่งของระบบควำมมั่นคงของประเทศ กำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพจ�ำเป็นต้อง
ศึกษำผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบที่อำจเกิดขึ้น 
ต่อระบบบริกำรสำธำรณสุขของประชำชนไทยก่อน  
โดยเฉพำะในสภำวกำรณ์ทีย่งัมคีวำมไม่เป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของประชำชน มีทรัพยำกร 
และบุคลำกรจ�ำกัด อีกทั้ง 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้ภำคเอกชน 
มีศักยภำพสูงในกำรพัฒนำธุรกิจสุขภำพด้วยตนเอง  
จึงไม่มีควำมจ�ำเป็นที่รัฐต้องให้กำรสนับสนุนอีก9

BOI ปรับนโยบาย ส่งเสริมการลงทุน

โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

ภำยหลงัทีน่ำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ สัง่ทบทวนมติ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เกี่ยวกับนโยบำย 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพ ต่อมำวันที่  
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80 สขุภาพคนไทย 2555

31 มกรำคม 2554 นำยแพทย์ 
สมชัย ภิญโญพรพำนิชย์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ (สบส.)  
ในฐำนะหน่วยงำนผลักดันนโยบำย 
Medical Hub เปิดเผยว่ำ สบส. 
จะมีกำรประชำพิจำรณ์ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ 
พ.ศ. 2553-2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะ 
พูดถึงรำยละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่อง
กำรพฒันำระบบบรกิำรทำงกำรแพทย์  
สปำ นวดแผนไทย และสมนุไพรไทย 
โดยเรื่องที่ ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด
คือ กำรพัฒนำระบบบริกำรทำง 
กำรแพทย์ โดยจะเชิญหน่วยงำน 
ที่ เ กี่ ยวข ้ องมำหำรื อสนับสนุน 
กำรแพทย์ของภำคเอกชน จะมี 
กำรพจิำรณำอย่ำงรอบด้ำนว่ำจะเกดิ
ปัญหำสมองไหลหรอืผลกระทบอืน่ๆ 
มำกน้อยเพียงใด

ต่อมำในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 
2554 มีกำรจัดเวทีเสวนำหัวข้อ  
“บี โอไอ จับมือ สช. ปรับทิศอุตสำหกรรมสุขภำพ”  
ที่อำคำรสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข ผู้ร่วม
เสวนำประกอบด้วย นำยแพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ พร้อมด้วย 
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน และนำยยุทธศักดิ์ 
คณำสวสัดิ ์ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์และนโยบำย
กำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

กำรเสวนำครั้งนี้สรุปว่ำ จะตั้งคณะท�ำงำน 
เชิงวิชำกำร ประกอบด้วยตัวแทนจำก สช. และ BOI  
ร่วมกันหำรือเพื่อหำทำงออกว่ำควรจะเดินหน้ำหรือ 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพในลักษณะใด

ต่อมำวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554 คณะท�ำงำนร่วม 

สช. และ BOI ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหำรือถึงทิศทำง 
กำรส่งเสรมิอตุสำหกรรมสขุภำพให้สอดคล้องกบัธรรมนญู 
ว่ำด้วยระบบสุขภำพ พ.ศ. 2552 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ำร่วม จำกทำง BOI คือ นำงอรรชกำ สีบุญเรือง 
เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน และนำย 
ยุทธศักดิ์ คณำสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์
และนโยบำยกำรลงทุน 

ผลกำรประชุมมีข ้อสรุป ให ้นักวิชำกำรจำก 
ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันยกร่ำงหลักกำรและกรอบแนวทำง 
กำรพจิำรณำกจิกำรทีจ่ะส่งเสรมิกำรลงทนุอตุสำหกรรม
สุขภำพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพ 
แห่งชำต ิพ.ศ. 2552 ก่อนจะเปิดเวทรีบัฟังควำมเหน็จำก
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

หลังผ่ำนกำรท�ำงำนกว่ำ 4 เดือน คณะท�ำงำน 
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8110 สถานการณ์เด่นทางสขุภาพ

ร่วมฯ กจ็ดัท�ำหลกักำรส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรม
ด้ำนสุขภำพ มีสำระส�ำคัญ 4 ประกำร คือ10

(1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถำนะทำงสุขภำพ
โดยรวมของคนในประเทศเป็นส�ำคญั โดยต้องเป็นหมวด
บริกำรหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพในชุดสิทธิประโยชน์ของ
ระบบหลกัประกนัสขุภำพ/ประกนัสงัคม หรอืรฐัสนบัสนนุ/
ลงทุนไม่เพียงพอ

(2) เป็นไปเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพหรอืประสทิธภิำพ  
และเพิ่มควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล�้ำ

(3) ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมำย แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธรรมนูญสุขภำพ

(4) มรีะบบตดิตำม ประเมนิสถำนกำรณ์ ผลกระทบ 
ของนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน

โดยก�ำหนดกรอบบรกิำรและผลติภณัฑ์สขุภำพที่
ควรได้รับกำรส่งเสริมลงทุนไว้ 4 ประเภท คือ กำรส่ง
เสริมกำรลงทุนสถำนพยำบำลเอกชนระดับปฐมภูมิ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำ กำรส่งเสริม
กำรลงทุนและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย 
และกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรบ้ำนพักและ 
ศูนย์สวัสดิกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ

“ร่ำงกรอบกำรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรม
สขุภำพที่ ได้จดัท�ำขึน้ครัง้นี ้แตกต่ำงจำกมตกิำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนก ่อนหน ้ำที่ เน ้นกำรสนับสนุนนโยบำย 
เมดิคัลฮับ รักษำคนไข้ต่ำงชำติ แต่เป็นกำรเน้นสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับระบบสุขภำพของไทยมำกขึ้น” นำย
แพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ ให้ควำมเห็น

ส�ำหรบักรอบกำรส่งเสรมิกำรลงทนุสถำนพยำบำล
เอกชน เน้นส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำศักยภำพและ
เพิ่มจ�ำนวนสถำนพยำบำลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้ำงคืน 
และสถำนพยำบำลทีม่เีตยีงรบัผูป่้วยค้ำงคนืขนำดไม่เกนิ 
30 เตยีง เพือ่ให้บรกิำรผูป่้วยในระบบหลกัประกนัสขุภำพ
ถ้วนหน้ำและระบบประกันสังคม โดยเฉพำะในเขต 
ที่มีสถำนพยำบำลเหล่ำนี้ ไม่เพียงพอ ผู ้ขอรับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนต้องอยู่ ในระบบหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคมภำยใน 3 ปี นับจำกวันที่

ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และต้องอยู ่ ในระบบ 
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคมตลอด
ระยะเวลำที่ ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

กำรส่งเสริมนี้ต้องกำรดึงเอกชนเข้ำมำลงทุน 
สถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิ ที่เป็นบริกำรหลักในระบบ
สำธำรณสุขที่ส�ำคัญมำกส�ำหรับประชำชน ซึ่งแต่ละปี 
มีผู ้ ใช้บริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิ ทั้งสถำนีอนำมัย  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล และโรงพยำบำล
ชุมชนถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด

ส่วนกรอบกำรส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรม
ยำ เน้นกำรเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรในกำรวิจัยและ
พฒันำอตุสำหกรรมยำภำยในประเทศให้พึง่พำตนเองได้ 

กำรส่งเสรมิกำรลงทนุและพฒันำเครือ่งมอืแพทย์
ในประเทศไทย เน้นเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตเครื่องมือ
แพทย์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไทย ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ
ของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทดสอบประสิทธิภำพ 
หรือเครื่องมือเทียบมำตรวัดของเครื่องมือแพทย์  
และกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ของ
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

ขณะที่กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรบ้ำนพัก 
และศนูย์สวสัดกิำรส�ำหรบัผูส้งูอำย ุเพือ่สร้ำงทำงเลอืก 
ส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น11

ขั้นตอนต่อจำกนี้ BOI เตรียมน�ำร่ำงกรอบ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมสุขภำพที่ปรับปรุง
ใหม่เข้ำสูก่ระบวนกำรประชำพจิำรณ์ โดยเชญิผูเ้กีย่วข้อง
ทุกฝ่ำยมำให้ควำมเห็น ทั้งโรงพยำบำลเอกชน ภำค
ประชำชน หรือผู้ ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

สิ่งที่ส�ำคัญคือ ยังต้องรอดูทิศทำงนโยบำยจำก
รัฐบำลชุดใหม่ของนำยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
ซึ่งเข้ำมำบริหำรประเทศแทนรัฐบำลชุดก่อน ว่ำจะยัง 
คงเดินหน้ำนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนสำธำรณสุข 
เพือ่เน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ต่อระบบสขุภำพโดยรวม
ของประเทศหรือไม่ อย่ำงไร 
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