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แนวโน้มการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของภาคธุรกิจโรงพยาบาลไทยใน
ประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตลาดการค้าบริการด้านสุขภาพในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ยังมีโอกาสเติบโตได้และเป็นตลาด
ที่น่ าสนใจในการลงทุน การลงทุน มีปั จ จั ย สนับสนุนหลายประการ ที่ส าคัญคือความขาดแคลนทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพในตลาดการค้าบริการสุขภาพในทั้งสามประเทศ อันก่อให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในตลาด
ระดับบนที่สามารถซึมซับได้ด้วยอุปทานของธุรกิจโรงพยาบาลจากประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลยังมีอุปสรรคหลายประการ ทั้งหมดล้วนแต่สร้างความไม่
แน่ น อนในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ขั ดกั บ ธรรมชาติ ของธุ รกิ จ โรงพยาบาลที่ ต้ องการความแน่ นอนสู ง เนื่ องจาก
การลงทุน (Mode 3) ใช้งบประมาณมากและใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนาน หากมีความไม่แน่นอนมาก
จนเกิน ไป ธุร กิจ ก็ยั งจะเลื อกที่จ ะอยู่ ในประเทศไทยและให้บริการในรูปแบบการรับบริการข้ามพรมแดน
(Mode 2) แทน อุปสรรคที่ได้รวบรวมมาจากทั้งการสัมภาษณ์และปริทัศน์วรรณกรรม ได้แก่ ความไม่ แน่นอน
ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ คอร์รัปชั่น และข้อจากัดด้านปัจจัยการผลิต โดยธุรกิจโรงพยาบาลไทยทั้งในจังหวัด
ชายแดนและที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีศักยภาพในด้านการลงทุน เห็นตรงกันว่าอุปสรรคที่สาคัญที่สุดของ
การลงทุนในทั้งสามประเทศข้างต้น คือความไม่แน่นอนของกฎระเบียบภายในประเทศ
ถึงแม้ว่าทุกประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) จะมีการลงนามภายใต้ AFAS และ ACIA แล้ว แต่การ "กีดกัน"
ยั งคงมีอยู่ โดยเฉพาะในรู ป แบบของความไม่นิ่งและความไม่แน่นอนของการบริห ารจัดการประเทศและ
การบังคับใช้กฎระเบียบด้านการลงทุน นอกเหนือการที่นักลงทุนจะต้องมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว (personal
connection) กับผู้มีอานาจในประเทศผู้รับการลงทุนแล้ว ลักษณะหนึ่งอีกประการหนึ่งที่สาคัญคือ ต้องมีสาย
ป่านในการลงทุนที่ยาวและต้องมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่สูงมากพอสมควร (อีกทั้ง หากมีพันธมิตร
ทางธุรกิจที่เป็นเจ้าของประเทศได้ ด้วยก็จะช่วยประกันความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่ง) โดยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็ น ไปตามที่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีเงินทุนที่สู งพอที่จะ
สามารถยอมรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเข้าไปลงทุน ในขณะที่กฎระเบียบอาจยังไม่ชัด เจน
และยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการลงทุนในแต่ละประเทศแล้ว พบว่า แนวโน้มของ
การลงทุนทางตรงขาออกของธุรกิจโรงพยาบาลไทยในประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ จะยังไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากสถานการณ์ปัจจุบันมากนัก
ในกรณีของประเทศกัมพูชา ได้มีโรงพยาบาลในธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทยเข้าไปลงทุนแล้ว และมี
แนวโน้มที่บริษัทดังกล่าวจะทาการลงทุนต่อเนื่อง โดยมองว่าแรงจูงใจหลักของการลงทุนเป็นการแสวงหาตลาด
(Market Seeking) แสวงหาความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า (Diversification) และอาจมีแรงจูงใจด้าน
การแสวงหาสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Assets Seeking) เข้าร่วมด้วย โดยสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์
ในที่นี้หมายถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า (ใน
อนาคต) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศกัมพูชา
ในอนาคตด้วย แต่ติดที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้มีอานาจตัดสินใจในประเทศได้
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ในกรณีของประเทศลาว ธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทยยังไม่มีการลงทุนในรูปแบบโรงพยาบาล แต่มี
การเปิดคลินิกและศูนย์ส่งต่อบ้างแล้ว มักกระจุกอยู่ใ นเมืองใหญ่ (เช่น เวียงจันทน์ หลวงพระบาง) และทา
หน้าที่ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนทาการส่งตัวเข้ามารักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างแพทย์ชาวไทยกับแพทย์ชาวลาวใน รพ.รัฐ (โดยผ่าน
ความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลเหล่านี้เคยให้แก่โรงพยาบาลของรัฐในประเทศลาว) ในการส่งตัวผู้ป่วยกรณีที่มี
ความซับซ้อนในการรักษามากให้เข้ามารักษาในประเทศไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลั กทรั พย์ และผู้ บ ริ ห ารของโรงพยาบาลในตัว เมืองของจังหวัดใกล้ ช ายแดน มีความเห็ นตรงกันว่า
การลงทุนในประเทศลาวมีความจาเป็นน้อย เพราะในปัจจุบันการเดินทางจากประเทศลาวเข้ามาในประเทศ
ไทยค่อนข้างสะดวกสบาย ชาวลาวที่มีกาลังซื้อสูงมักชอบที่จะเดินทางมารักษาในประเทศไทย เพราะจะมี
โอกาสมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีในประเทศลาว นอกจากนี้ ตลาด
ผู้ป่วยที่เป็นชาวลาวยังถือว่ามีขนาดเล็กมาก และการลงทุนยังมีความเสี่ยง และมีความยุ่งยากในการต้องไป
ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลในประเทศลาวซึ่งยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
ในกรณีของประเทศเมียนมาร์ ธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทยยังไม่มีก ารลงทุนในรูปแบบโรงพยาบาล
แต่มีการเปิดศูนย์ส่งต่อหรือสานักงานตัวแทนบ้างแล้วและมักกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ ชาวเมียนมาร์ที่ข้ามมา
รั ก ษาพยาบาลในจั ง หวั ด ชายแดนของไทยมั ก เข้ า มาใน 3 รู ป แบบ คื อ 1. ผ่ า นตั ว แทนชาวพม่ า 2. ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างแพทย์ชาวเมียนมาร์กับผู้บริหารของโรงพยาบาลไทย 3. ผ่านสานักงานตัวแทน
ของโรงพยาบาลจากประเทศไทยในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเมียนมาร์ โดยโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองของ
จังหวัดใกล้ชายแดนเหล่านี้มักไปตั้งคลินิกสาขาตามพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนเพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
ก่อนทาการส่งต่อสู่โรงพยาบาลในเครือในตัวเมือง (Hub and Spoke Model หรือ Sun and Satellite
Model) โรงพยาบาลที่ได้สัมภาษณ์ล้วนเห็นว่าลักษณะการจัดการในปัจจุบัน (Mode 2) มีความเพียงพอและ
เหมาะสมดีแล้ว เพราะมองว่าการเข้าไปเปิดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเมียนมาร์โดยตรง (Mode 3) มี
ความเสี่ยงมากเกินไป ทั้งในแง่ของสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังไม่มีความมั่นคง ความเสี่ยงในเรื่อง
ความปลอดภัยของบุคลากรชาวไทยที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ไปเปิดใหม่ กฎระเบียบในเรื่อง
การลงทุนที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจน และระบบสาธารณูปโภคในประเทศที่ไม่มีความพร้ อมและไม่เอื้อต่อการทา
ธุรกิจนี้ อาทิเช่น ปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจา ซึ่งจะทาให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงเสียหาย หรือ
ระบบน้าประปาที่ยังได้มาตรฐานในเรื่องความสะอาดหรือถูกสุขอนามัย ในปัจจุบัน การเข้าไปเปิดโรงพยาบาล
โดยตรงในประเทศเมียนมาร์จึงจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการทาธุรกิจโดยไม่ความจาเป็น
อย่างไรก็ดี ทุกโรงพยาบาลที่ได้สัมภาษณ์มองว่า ในอนาคตอันใกล้ เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์จะ
เติบโตอย่างมากและสร้างกลุ่มคนที่มีกาลังซื้อสูงที่ต้องการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากจ านวนผู้ ป่ ว ยชาวเมี ย นมาร์ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาลสาขาใหญ่ ใ น
กรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน โดยธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทยมีความคิดที่จะเข้าไปเปิด
โรงพยาบาลในประเทศเมียนมาร์ในอนาคต แต่รอให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในโรงพยาบาลในประเทศ
เมียนมาร์มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อน และต้องการให้สถานการณ์การเมืองการปกครองของประเทศเมียนมาร์
มีความมั่น คงและมีความเสี่ ย งน้ อยลงกว่าในปัจจุบัน มากพอที่จะทาให้ มั่นใจได้ว่าการเข้า ไปลงทุนจะให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการให้บริการในประเทศไทยในปัจจุบัน และจะได้รับการคุ้มครองที่น่าเชื่อถือ (Credible
Investment Protection)
ทั้งนี้ แม้ว่าธุร กิจ โรงพยาบาลจากประเทศไทยยังไม่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศลาวและเมียนมาร์ แต่
ผู้ประกอบการแสดงถึงความสนใจในการลงทุนใน 2 ประเทศนี้ และได้เริ่มมีการร่วมมือในรูปแบบอื่น เช่น
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การให้คาปรึกษาทางการแพทย์แบบ Telemedicine การจัดทา training ให้บุคลาการทางการแพทย์ การทา
medical tourism package และการร่วมบริหารแผนกคนไข้ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งหมดนี้อาจมองได้ ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศผู้รับการลงทุน อันอาจนาไปสู่การลงทุน
ทางตรงในอนาคตได้
สาหรับบทบาทของรัฐบาลไทย ควรสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องการไปลงทุนและลดอุปสรรคของ
การลงทุน ไปพร้ อมกัน ตัว อย่างของการสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ การจัดทาฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับ
กฎระเบียบการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลโดยตรง ที่เข้าใจง่ายและมีการทาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การจัดทา
ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความสนใจลงทุนและที่ได้ไปลงทุนแล้ว โดยควรจัดให้มี
การเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการเองด้วย การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ใน
การทา Business Matching ให้กับโรงพยาบาลขนาดกลางได้รับรู้ เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์และ
ต้องการมีพันธมิตรที่แท้จริง (กลุ่มทุนโรงพยาบาลมักไม่ต้องการการจัดทา Business Matching จากรัฐ เพราะ
สามารถเข้าถึงทั้งโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศผู้รับการลงทุนได้เอง) การจัดตั้งหน่วยงานที่มี
การท าวิ จั ย และองค์ ค วามรู้ ใ นทุ ก มิ ติ ที่ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ภ าคนี้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง และต้ อ งมี ก ารแปลผลงานวิ จั ย สู่
สาธารณะ ให้ความรู้แก่ผู้ ประกอบการและช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ประกอบการให้มองว่าการลงทุนเป็น
การสร้างผลประโยชน์ ต่างตอบแทน ไม่ใช่การกอบโกยผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว และการประชาสั มพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลของธุรกิจโรงพยาบาลไทยให้ประชาชนในประเทศกัมพูชา ลาว
และเมียนมาร์ ได้รับรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ที่สูงขึ้นและเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน
นอกจากนี้ รัฐ บาลไทยยังช่ว ยลดอุปสรรคของการลงทุนได้ระดับหนึ่ง ด้วยการเจรจาให้ เกิดกลไก
การคุ้มครองการลงทุนที่เป็นรูปธรรมและเชื่อถือได้ และการเจรจาเพื่อลดข้อกีดกันบางประการ โดยเฉพาะใน
ด้านการว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ท้องถิ่นอันส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลของธุรกิจ
โรงพยาบาลไทย
นอกจากนี้ สาหรับการค้าบริการด้านสุขภาพกับประเทศลาวและเมี ยนมาร์ ที่ยังไม่มีการลงทุนทางตรงใน
ปัจจุบันและ/หรือในอนาคตอันใกล้ ผู้ป่วยยังคงต้องเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย รัฐบาลสามารถ
สนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลไทยได้ด้วยการลดอุปสรรคในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการเข้าเมืองของผู้ป่วย
เหล่านี้ เพราะบางครั้งกฎระเบียบก็ ไม่เอื้ออานวยให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย หรือลด
ความไม่สะดวกอันเกิดจากเวลาเปิด -ปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีหน้าที่ออกเอกสารอนุญาตให้ชาวต่างชาติ
ข้ามเขตแดนเข้ามาฝั่งไทยได้ตามเขตชายแดนที่มักเป็นไปตามเวลาราชการ (เช่น ในกรณีที่ อาเภอแม่สาย ด่าน
ปิดเวลา 18.30 น.) โดยไม่คานึงถึงกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยจาเป็นต้องข้ามฝั่งเข้ามารับการรักษาพยาบาลในเวลา
กลางคืน
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