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BOI กับนโยบำยส่งเสริม
กำรลงทุนเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งต่อระบบสุขภำพ
พ

จ

ากนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ที่ถูกมองว่ามี
ผลลบต่อระบบสุขภาพโดยรวมมาก เพราะดึงดูดทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาล
ของประเทศไปให้ชาวต่างชาติ ปี 2554 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จับมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับทิศการส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพของไทย

ผลักดันนโยบาย
เมดิคัลฮับ ภาคสอง
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ ่ ำ นมำนี้
กำรส่งเสริมให้ ไทยเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพนำนำชำติ หรือ Medical
Hub ดึงดูดชำวต่ำงชำติเข้ำมำใ
ำ ช้
ำใ
บริกำรด้ำนสุขภำพในประเทศไทย
พ
พในประเทศไทย
เป็นเป้ำหมำยที่ทุกรัฐบำลต้องกำร
ผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ ได้
นั บ แต่ แ ผนพั ฒ นำให้ ไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลำงสุ ข ภำพของเอเชี ย
ฉบับที่ 1 ตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี
(พ.ศ. 2547-2551) ประสบควำม
ส� ำ เร็ จ สำมำรถสร้ ำ งรำยได้
ยยได้ เ ข้ ำ
ประเทศถึง 227,616.43 ล้ำนบำท
กระทรวงสำธำรณสุขจึงมีนโยบำย
เดินหน้ำจัดท�ำ ร่ำงแผนยุทธศำสตร์
เมดิคลั ฮับ ฉบับที่ 2 ตัง้ แต่ปี 25532557 ยกระดับพัฒนำใ
ำ ห้ ไทยเป็น
ำใ
ศู น ย์ ก ลำงสุ ข ภำพนำนำชำติ ห รื อ
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ระดับโลก จากแผนเดิมที่ก�ำหนดเพียงเป็นศูนย์กลาง เพิ่มเติมประเภทกิจการโรงพยาบาล จากเดิมที่ก�ำหนด
สุขภาพของเอเชีย
ว่าต้องเป็นโรงพยาบาลทีม่ เี ตียงรองรับผูป้ ว่ ยไม่นอ้ ยกว่า
แผนยุทธศาสตร์เมดิคัลฮับ ฉบับที่ 2 นี้ ตั้งเป้า 50 เตียง เป็นมีเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนไม่ต�่ำกว่า
ว่าจะน�ำรายได้เข้าประเทศ 402,906 ล้านบาทในช่วง 30 เตียง ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของกระทรวง
5 ปี ตัวสร้างรายได้หลักคือ บริการรักษาพยาบาล สาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
281,945 ล้านบาท รองลงมาคือ บริการส่งเสริมสุขภาพ
สปา 78,225 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์บริการ
ไทย 78,471 ล้านบาท และบริการแพทย์แผนไทยและ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ และส่ ง เสริ ม การลงทุ น
การแพทย์ทางเลือก 2,822 ล้านบาท1
โลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล โดยได้สิทธิประโยชน์
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.) เป็ น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ 5-8 ปี ตามเขตที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบาย Medical Hub โดยเน้น มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และยกเว้น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) การบริการด้านรักษาพยาบาล อากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดอายุโครงการ
น่าสนใจว่า BOI ยังก�ำหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ การ
โรงพยาบาลเดิม เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ ด้ ว ยการน� ำ เข้ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
การแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ ในโรงพยาบาล มาตรการนี้
บังคับใช้กบั โรงพยาบาลที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ไม่วา่ จะได้
5
ขณะเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม
การลงทุ น (BOI) ก็ ข านรั บ นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical กระแสต้านเมดิคัลฮับและนโยบาย BOI
ทว่า เสียงสะท้อนดังระงมจากหลายฝ่ายแสดง
Hub โดยจ้างสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและการคลัง3 (สวค.)
ในเดือนสิงหาคม 2553 ศึกษาการลงทุนในกิจการ ความไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Medical Hub วิพากษ์
ด้านสุขภาพทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทางก�ำหนดนโยบาย วิจ ารณ์ทัศนะที่เน้นเม็ดเงินจากการลงทุนของ BOI
ส่งเสริมการลงทุน และคาดว่าจะสามารถก�ำหนดขอบข่าย ที่เข้ามาท�ำให้บริการสุขภาพกลายเป็น ‘อุตสาหกรรม’
กิจการและเงือ่ นไขการให้สทิ ธิประโยชน์แก่กจิ การประเภท โดยเฉพาะปัญหาสมองไหล ที่เชื่อว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในโรงพยาบาลรัฐจะถูกดึงตัวไปสู่ โรงพยาบาลเอกชน
นี้ ได้ภายในปี 25534
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2553 เพิม่ ขึน้ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ในภาพรวมจะยิง่ ทวี
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ ความรุนแรงสูงขึ้น และผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการดึง
ส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า BOI จะปรับปรุงนโยบาย ทรัพยากรไปมากทีส่ ดุ ก็คอื ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และคนชนบท
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ เพือ่ ให้เป็นไป ที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ

ให้เป็นศูนย์บริการเฉพาะทาง (Excellent Center)
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมธุรกิจ
บริการสุขภาพประเภทสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ
3) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญาไทย และ 4) สนับสนุน
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย2

ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของ
ประเทศอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม มาตรการดังกล่าว
ประกอบด้วยการขยายขอบข่ายการส่งเสริมการลงทุน
ประเภท “กิจการโรงพยาบาล” ให้ครอบคลุมกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยการปรับชื่อ
เป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล” และ

ศาสตราจารย์อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการ
เกียรติคณ
ุ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ให้ความเห็นว่า นโยบาย Medical Hub เป็นนโยบาย
ที่เลวที่สุดเท่าที่รัฐบาลคิดออกมา เพราะเป็นการดึงดูด
ทรัพยากรด้านสุขภาพของประเทศไปบริการต่างชาติ
ทั้งที่ปัจจุบันคนไทยรวมถึงคนชายขอบก�ำลังขาดแคลน
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การรักษาพยาบาลอย่างแรง คนไข้ต่างชาติที่เข้ามาใช้
บริการยังท�ำให้ค่าตัวของหมอเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
กระทรวงสาธารณสุขเองจะพบว่าเงินค่าตอบแทนที่
เพิม่ ให้หมอไปนัน้ ไม่เพียงพอ ต้องไล่ตามเพิม่ ค่าตอบแทน
ไปเรื่อยๆ ในที่สุดระบบจะเสียหาย
“วันนี้ผมอยากถามว่า ขณะนี้คนไข้ ไทยได้เวลา
ของหมอในโรงพยาบาลรัฐแค่ ไหน คุณไปรอกีช่ วั่ โมง และ
ได้เจอหมอกี่นาที แม้วา่ รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ ผลิตหมอให้เพียงพอ ผมยังมองว่านโยบายนีก้ ย็ งั เลว
อยู่ดี เพราะคนไทยต้องไม่เพียงรักษากับหมอจบใหม่
เท่านั้น แต่เราต้องการหมอผู้เชี่ยวชาญที่ถูกดึงออกจาก
ระบบด้วย” ศาสตราจารย์อัมมารกล่าว6
ด้าน นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการ
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ได้ ให้ขอ้ มูลในงานเสวนา “เมดิคลั ฮับ
ความเหลื่อมล�้ำในการรักษาพยาบาล” เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2553 ระบุว่าในปี 2552 มีคนไข้ต่างชาติ
เข้ารับการรักษา 1.5 ล้านคน แต่ ไม่พบหลักฐานว่า
การกระจายรายได้ ไปถึงไหน ทีผ่ า่ นมาพบแต่ปญ
ั หาเรือ่ ง
การดึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โดยปี
2545-2547 มีอาจารย์แพทย์ลาออก 350 ราย และใน
ช่วงปี 2548-2552 มีอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์
5 แห่งลาออกรวมกันถึง 181 ราย ส่วนใหญ่ ไปอยู่กับ
ภาคเอกชน เฉลีย่ มีการดึงแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แต่ละ
แห่งสูงถึง 40 คน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำเพิ่มจาก
3 ระบบ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ7
นายแพทย์ อ� ำ พล จิ น ดาวั ฒ นะ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพของ BOI
ขัดกับข้อ 51 ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ที่ออกตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ซึ่งก�ำหนดว่ารัฐไม่พึงสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

แสวงหาก�ำไร ยิ่งถ้าเป็นการเปิดบริการโดยหวังบริการ
คนต่างชาติ แสดงว่าต้องใช้ทรัพยากรที่มี ในประเทศ
ไปบริการชาวต่างชาติดว้ ย ก็จะกระทบคนไทยส่วนใหญ่
ในชนบท” นายแพทย์อ�ำพลกล่าว8
ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทีท่ ำ� เนียบรัฐบาล
โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น
เป็นประธาน หลังจากที่ประชุมอภิปรายเรื่องนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพของ BOI
อย่างกว้างขวาง นายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการ
BOI มีมติ ให้ BOI ทบทวนการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสุขภาพใหม่ เนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับธรรมนูญสุขภาพ
“ผมคิดว่า BOI คงไม่ทราบข้อความที่ก�ำหนดอยู่
ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และขณะนี้
มติดงั กล่าวยังไม่ ได้ประกาศออกไป จึงสัง่ ให้ระงับไว้กอ่ น”
นายอภิสิทธิ์กล่าว
ขณะที่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บริการสาธารณสุขไม่ ใช่สนิ ค้า
ทั่วไปที่ภาคธุรกิจสามารถแสวงหาก�ำไรสูงสุด เพราะ
ระบบสุขภาพเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน ต้องเป็น
ระบบที่ ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
เป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงของประเทศ การ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ต่ อ ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของประชาชนไทยก่ อ น
โดยเฉพาะในสภาวการณ์ทยี่ งั มีความไม่เป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน มีทรัพยากร
และบุคลากรจ�ำกัด อีกทั้ง 10 ปีที่ผา่ นมานี้ภาคเอกชน
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพด้วยตนเอง
จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่รัฐต้องให้การสนับสนุนอีก9

BOI ปรับนโยบาย ส่งเสริมการลงทุน
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

“การที่ธรรมนูญฯ เขียนไว้ ในข้อ 51 เพราะเห็น
ภายหลังทีน่ ายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ สัง่ ทบทวนมติ
ว่าการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเรื่อง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม ไม่ควรปล่อยเป็นการบริการ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ต่อมาวันที่

80 สุขภาพคนไทย 2555

31 มกรำคม 2554 นำยแพทย์
สมชัย ภิญโญพรพำนิชย์ อธิบดีกรม
สนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ (สบส.)
ในฐำนะหน่วยงำนผลักดันนโยบำย
Medical Hub เปิดเผยว่ำ สบส.
จะมี ก ำรประชำพิ จ ำรณ์ ร ่ ำ งแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ
พ.ศ. 2553-2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะ
พูดถึงรำยละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่อง
กำรพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
สปำ นวดแผนไทย และสมุนไพรไทย
โดยเรื่องที่ ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด
คื อ กำรพั ฒ นำระบบบริ ก ำรทำง
กำรแพทย์ โดยจะเชิญหน่วยงำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมำหำรื อ สนั บ สนุ น
กำรแพทย์ ข องภำคเอกชน จะมี
กำรพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำนว่ำจะเกิด
ปัญหำสมองไหลหรือผลกระทบอืน่ ๆ
มำกน้อยเพียงใด
ต่ตอมำใ
ำ นวันที่ 2 กุมภำพัพันธ์
2554 มี ก ำรจั ด เวที เ สวนำหั ว ข้ อ
“บี โอไอ จับมือ สช. ปรับทิศอุตสำหกรรมสุขภำพ”
ที่อำคำรสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข ผู้ร่วม
เสวนำประกอบด้วย นำยแพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ พร้อมด้วย
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน และนำยยุทธศักดิ์
คณำสวัสดิ์ ผูอ้ ำ� นวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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สช. และ BOI ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหำรือถึงทิศทำง
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสุขภำพให้
พพให้สอดคล้องกับธรรมนูญ
ว่ำดด้วยระบบสุขภำพ พ.ศ. 2552 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ำรร่วม จำกทำง BOI คือ นำงอรรชกำ สีบุญเรือง
เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน และนำย
ยุทธศักดิ์ คณำสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์
และนโยบำยกำรลงทุน

ผลกำรประชุ ม มี ข ้ อ สรุ ป ให้ นั ก วิ ช ำกำรจำก
กำรเสวนำครั้ ง นี้ ส รุ ป ว่ ำ จะตั้ ง คณะท� ำ งำน
เชิงวิชำกำร ประกอบด้วยตัวแทนจำก สช. และ BOI ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันยกร่ำงหลักกำรและกรอบแนวทำง
ร่วมกันหำรือเพื่อหำทำงออกว่ำควรจะเดินหน้ำหรือ กำรพิจำรณำกิจกำรทีจ่ ะส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรม
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพในลักษณะใด สุขภำพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่ำดด้วยระบบสุขภำพ
ต่อมำวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554 คณะท�ำงำนร่วม แห่งชำติ พ.ศ. 2552 ก่อนจะเปิดเวทีรบั ฟังควำมเห็นจำก
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
หลังผ่ำนกำรท�ำงำนกว่ำ 4 เดือน คณะท�ำงำน

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 81

ร่วมฯ ก็จดั ท�ำหลักการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และต้ อ งอยู ่ ใ นระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคมตลอด
ด้านสุขภาพ มีสาระส�ำคัญ 4 ประการ คือ10
(1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถานะทางสุขภาพ ระยะเวลาที่ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การส่ ง เสริ ม นี้ ต ้ อ งการดึ ง เอกชนเข้ า มาลงทุ น
โดยรวมของคนในประเทศเป็นส�ำคัญ โดยต้องเป็นหมวด
บริการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของ สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่เป็นบริการหลักในระบบ
ระบบหลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคม หรือรัฐสนับสนุน/ สาธารณสุขที่ส�ำคัญมากส�ำหรับประชาชน ซึ่งแต่ละปี
มี ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ปฐมภู มิ ทั้ ง สถานี อ นามั ย
ลงทุนไม่เพียงพอ
(2) เป็นไปเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพหรือประสิทธิภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และโรงพยาบาล
ชุมชนถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด
และเพิ่มความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ
ส่วนกรอบการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
(3) ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย แผนพัฒนา
ยา เน้นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการวิจัยและ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธรรมนูญสุขภาพ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้พงึ่ พาตนเองได้
(4) มีระบบติดตาม ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ
การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์
ของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศไทย เน้นเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องมือ
โดยก�ำหนดกรอบบริการและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ แพทย์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไทย ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ
ควรได้รับการส่งเสริมลงทุนไว้ 4 ประเภท คือ การส่ง ของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพ
เสริ ม การลงทุ น สถานพยาบาลเอกชนระดั บ ปฐมภู มิ หรื อ เครื่ อ งมื อ เที ย บมาตรวั ด ของเครื่ อ งมื อ แพทย์
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยา การส่งเสริม และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของ
การลงทุนและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การบ้ า นพั ก และ
ขณะที่การส่งเสริมการลงทุนในกิจการบ้านพัก
ศูนย์สวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
และศูนย์สวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ สร้างทางเลือก
“ร่างกรอบการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น11
สุขภาพที่ ได้จดั ท�ำขึน้ ครัง้ นี้ แตกต่างจากมติการส่งเสริม
ขั้ น ตอนต่ อ จากนี้ BOI เตรี ย มน� ำ ร่ า งกรอบ
การลงทุ น ก่ อ นหน้ า ที่ เ น้ น การสนั บ สนุ น นโยบาย
เมดิคัลฮับ รักษาคนไข้ต่างชาติ แต่เป็นการเน้นสร้าง การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพที่ปรับปรุง
ความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของไทยมากขึ้น” นาย ใหม่เข้าสูก่ ระบวนการประชาพิจารณ์ โดยเชิญผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายมาให้ความเห็น ทั้งโรงพยาบาลเอกชน ภาค
แพทย์อ�ำพล จินดาวัฒนะ ให้ความเห็น
ประชาชน หรือผู้ ได้รับผลกระทบทั้งหมด
ส�ำหรับกรอบการส่งเสริมการลงทุนสถานพยาบาล
สิ่งที่ส�ำคัญคือ ยังต้องรอดูทิศทางนโยบายจาก
เอกชน เน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มจ�ำนวนสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน รัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
และสถานพยาบาลทีม่ เี ตียงรับผูป้ ว่ ยค้างคืนขนาดไม่เกิน ซึ่งเข้ามาบริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดก่อน ว่าจะยัง
30 เตียง เพือ่ ให้บริการผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพ คงเดินหน้านโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข
ถ้วนหน้ าและระบบประกันสังคม โดยเฉพาะในเขต เพือ่ เน้นการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพโดยรวม
ที่ มี ส ถานพยาบาลเหล่ า นี้ ไม่ เ พี ย งพอ ผู ้ ข อรั บ การ ของประเทศหรือไม่ อย่างไร
ส่งเสริมการลงทุนต้องอยู่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ระบบประกันสังคมภายใน 3 ปี นับจากวันที่

