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ลาว

เมียนมาร์

ปัจจัยที่ทาให้เกิ ดการค้าบริการด้านสุขภาพ
ความขาดแคลนของ
 ความแออัดของสถานพยาบาล (รัฐ)
อุปทานในตลาดบริการ
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ลา้ สมัย
ด้านสุขภาพ
 ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง
ภายในประเทศ
 ประชาชนมีปญั หาความเชื่อมันในด้
่ านคุณภาพการรักษาพยาบาล
ความต้องการการ
 เศรษฐกิจกาลังเติบโต  เศรษฐกิจกาลังเติบโต  เศรษฐกิจเติบโตเร็ว มี
รักษาพยาบาลจาก
คนทีม่ กี าลังซือ้ มีมาก
(แม้ว่ามีแนวโน้มทีช่ า้
กลุ่มทีม่ กี าลังซือ้ สูงมาก
ประเทศไทย
พอ
กว่าอีก 2 ประเทศ) คน
ทัง้ ทีม่ ารับบริการแถว
จังหวัดชายแดน และ
 โรคทีพ่ บเจอมากในกลุ่ม ทีม่ กี าลังซือ้ มีมากพอ
แต่น้อยกว่าอีก 2
กลุ่มทีเ่ ป็ นผูน้ าประเทศที่
ผูป้ ว่ ยกัมพูชา คือ โรค
ประเทศโดย
มักรักษาที่ กรุงเทพ
ด้าน MCH การตัง้ ครรภ์
เปรียบเทียบ
มาเลเซีย หรือสิงคโปร์
การคลอด มะเร็ง หัวใจ
เลย
อุบตั เิ หตุ คล้ายกันกับ  โรคทีพ่ บมากในผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยไทย
ชาวลาว มักเป็ นโรค
 ประเทศเมียนมาร์มี
ทางด้านสุขอนามัย
ความต้องการบริการการ
ได้แก่ (1) นิ่วในถุงน้าดี
รักษาแบบทัวไป
่ อาทิ
(2) ตับอักเสบ
การตรวจเช็คสุขภาพ
(Hepatitis B) อันสืบ
อุบตั เิ หตุ โรคติดเชือ้
เนื่องมาจากพฤติกรรม
(เช่น ไข้เลือดออก ไข้
การรับประทานอาหาร
ตามฤดูกาล โรคเท้าช้าง
แบบทีไ่ ม่ใช้ชอ้ นกลาง
ไข้มาเลเรีย วัณโรค โรค
(3) โรคทีเ่ กีย่ วกับ
เอดส์ การคลอดบุตร
ทางเดินอาหาร อันเกิด
โรคทางกระดูก) เป็ นต้น
จากความไม่สะอาดของ และ การรักษาความ
อาหาร และ (4) อัตรา
เจ็บปว่ ยทีม่ คี วาม
การตายของมารดา
ซับซ้อนในการรักษา
(Maternal Mortality
เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง
Rate) ทีย่ งั คงสูงเป็ น
โรคตับ
อันดับต้น ๆ ของโลก
 นอกจากนัน้ แล้ว
ประเทศลาวยังมีความ
ต้องการบริการด้านการ
วินิจฉัยโรคและแลป
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(Diagnostic Services)
การรักษาทีอ่ าศัยความ
เชีย่ วชาญ (เช่น สมอง/
หัวใจ) และการบริการ
Non-clinical quality ใน
ระดับดี

เมียนมาร์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงขาออกของธุรกิ จโรงพยาบาล
ความสะดวกในการ
 ผูป้ ว่ ยทีม่ กี าลังซือ้ มักจะ  ประชาชนส่วนมาก
 การเดินทางไม่สะดวก
ให้บริการของธุรกิจ
รับการรักษาพยาบาลที่
อาศัยอยู่รมิ แม่น้าโขง
นัก ติดระเบียบด้านการ
โรงพยาบาลไทยและการ
ประเทศตนเอง ยกเว้น  การเดินทางมารับ
เข้าเมืองทีว่ ่าชาวเมียน
เดินทางมารับบริการใน
ในกรณีทม่ี คี วาม
มาร์ตอ้ งมีเอกสารการ
บริการในประเทศไทย
่
ประเทศไทยของผูป้ วย
ซับซ้อน จึงจะเดิน
เดินทาง มิฉะนัน้ จะเข้า
ทาได้โดยสะดวก
ต่างชาติ (Mode 2)
ทางเข้ากรุงเทพ (ทาง  ผูป้ ว่ ยทีม่ กี าลังซือ้ นิยม
มาประเทศไทยได้ไม่เกิน
เฮลิคอปเตอร์)
รัศมี 5 ก.ม.จาก
ทีจ่ ะเข้ามารับบริการใน
ชายแดน
 การรักษาพยาบาล
ประเทศไทยเนื่องจากมี
กระจุกตัวในภาคกลาง
โอกาสจับจ่ายใช้สอย  ผูป้ ว่ ย walk-in น้อยมาก
และกรุงเทพเป็ นหลัก
การเข้ารับบริการ มักทา
ด้วย
ผ่าน (1) ฝา่ ยตัวแทนใน
 การรักษาพยาบาล
ประเทศทีอ่ านวยความ
กระจุกตัวในภาค
สะดวกด้านเอกสารให้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูป้ ว่ ย (2) ความสัมพันธ์
เป็ นหลัก
ระหว่างโรงพยาบาลไทย
และโรงพยาบาลเมียน
มาร์ทาให้มกี ารทา
referral (3) สานักงาน
ตัวแทนของโรงพยาบาล
ไทย
 การรักษาพยาบาล
กระจายตัวทุกภาคใน
สัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน
แต่แทบไม่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสะดวกในการลงทุน  กฎระเบียบข้อบังคับที่  กฎระเบียบข้อบังคับที่  กฎระเบียบข้อบังคับที่
ของธุรกิจโรงพยาบาลไทย
เกีย่ วกับการลงทุนใน
เกีย่ วกับการลงทุนใน
เกีย่ วกับการลงทุนใน
ในทางทฤษฎี (Mode 3)
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจโรงพยาบาลไม่
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
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ลาว
เมียนมาร์
ประเทศกัมพูชาไม่มี
 หน่วยงานสนับสนุน
 การออกกฎหมายต่างๆ
การจากัดประเภทธุรกิจ
การลงทุนของประเทศ
จึงยังไม่มคี วามชัดเจน
ต่างชาติสามารถเข้ามา
ลาว ได้อนุญาตให้ธุรกิจ
มากนัก และยังคงมีการ
ลงทุนได้ 100%
โรงพยาบาลจาก
แก้ไขปรับปรุงอยู่
ต่างชาติ สามารถถือ
เรื่อยๆ
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็ น
ครองหุน้ ส่วนเต็มร้อย  กฎหมายบางฉบับ
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การ
ละ 100 ได้ กล่าวคือ
ส่งเสริมการลงทุนจาก
(เช่น กฎหมายว่าด้วย
อนุ
ญ
าตให้
เ
ป็
น
เจ้
า
ของ
รัฐบาล หน่วยงานที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
ได้โดยสมบูรณ์ โดย
กากับดูแล คือ The
ยังอยู่ในกระบวนการ
มิได้กาหนดขนาดของ
Council for the
ร่างและยังไม่มกี าร
โรงพยาบาลทีจ่ ะเข้าไป
Development of
ประกาศใช้อย่างเป็ น
ลงทุนว่าจาเป็ นจะต้อง
Cambodia (CDC) ให้
ทางการ แม้ว่าจะเริม่ มี
มีจานวนเตียงหรือ
สิทธิประโยชน์ในการ
การประกาศเขต
บุคลากรเท่าไรด้วย
ส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจพิเศษจานวน
รวมทัง้ ข้อมูล
หนึ่งในบางพืน้ ทีแ่ ล้ว
 มีการกาหนดพืน้ ที่
กฎระเบียบต่างๆ
พิเศษ SEZ ทีใ่ ห้สทิ ธิ
ประโยชน์สงู
ด้าน Business
Partner โรงพยาบาล
 อย่างไรก็ดี ประเทศ
สามารถติดต่อไปยัง
ลาวมีการกาหนด (1)
สภาหอการค้ากัมพูชา
นักลงทุนจาเป็ นต้อง
ซึง่ นักธุรกิจรายใหญ่
รายงานผลดาเนินการ
ของกัมพูชาอาจมีความ
ว่าเป็ นไปตามแผน
สนใจ
หรือไม่ทกุ 6 เดือนและ
รายปี (2) ข้อบังคับว่า
อย่างไรก็ดี ประเทศ
ต้องจ้างชาวลาวใน
กัมพูชามีการกาหนด
ตาแหน่งบริหาร (3)
(1) จานวนเตียงขัน้ ต่า
บุคลากรทางการแพทย์
(2) นักลงทุน
ทีเ่ ข้ามาบริหารจัดการ
จาเป็ นต้องรายงานผล
และ/หรือให้บริการ ต้อง
ดาเนินการว่าเป็ นไป
มีใบอนุญาต/ใบ
ตามแผนหรือไม่ทุก 6
ประกอบโรคศิลป์ (4)
เดือนและรายปี (3)
การนาเข้าบุคลากร
ข้อบังคับว่าต้องจ้าง
ทางการแพทย์ตอ้ งมี
ชาวกัมพูชาร้อยละ 90
การทดสอบความ
และส่วนหนึ่งต้องยู่ใน
ต้องการของตลาดก่อน
ตาแหน่งบริหาร (4)
(Labor Market Test)
บุคลากรทางการแพทย์
ทีเ่ ข้ามาบริหารจัดการ
และ/หรือให้บริการ ต้อง
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ความสะดวกในการลงทุน
ของธุรกิจโรงพยาบาลไทย
ในทางปฏิบตั ิ (Mode 3)












กัมพูชา
มีใบอนุญาต/ใบ
ประกอบโรคศิลป์
(MRAs)
ปญั หาของความไม่มี
เสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและอัตราเงิน
เฟ้อทีส่ งู
ปญั หาด้านกฎระเบียบ
มีน้อย ตลาดธุรกิจ
โรงพยาบาลเปิ ด
มากกว่าทีต่ กลงภายใต้
กรอบของ AFAS แล้ว
(100% foreign
ownership)
Investment Protection
ไม่ชดั เจน แต่ไม่น่า
กังวล ขึน้ กับ
ความสัมพันธ์กบั ผูน้ า
คอร์รปั ชัน่
ประเทศกัมพูชามี
กฎหมายเรื่องการจ้าง
งาน โดยกาหนดให้รอ้ ย
ละ 90 เป็ นชาวกัมพูชา
และร้อยละ 10 เป็ น
ชาวต่างชาติ แต่ทาง
โรงพยาบาลของไทยที่
ได้ทาการลงทุนได้ขอ
ผ่อนผันมาหลายปีแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าต้องใช้
เวลาในการเทรน
บุคลากร (ผ่อนผัน ไม่
ต้องสอบใบประกอบ
ตามข้อตกลง MRA ซึง่
รัฐบาลกัมพูชายอม
เนื่องจากความขาด
แคลนแพทย์)
สาหรับด้าน
สาธารณูปโภค ยังมี

ลาว
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 ปญั หาของความไม่มี
เสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและอัตราเงิน
เฟ้อทีส่ งู
 ปญั หาด้านกฎระเบียบ
มีพอสมควร ในด้าน
foreign ownership
ตลาดธุรกิจโรงพยาบาล
เปิ ดมากกว่าทีต่ กลง
ภายใต้กรอบของ
AFAS แล้ว (100%
foreign ownership)
แต่ระเบียบด้านอื่นๆ
ยังคงกีดกันอยู่
 Investment Protection
ไม่ชดั เจน
 คอร์รปั ชัน่
 ปญั หาคุณภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์
ภายในประเทศ ทาให้
ควบคุมคุณภาพไม่ได้
 ความขาดแคลนของ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
เช่น น้าประปา ไฟฟ้า
ถ้าหากผูป้ ระกอบการ
ต้องการเข้าไปลงทุน
ทางประเทศลาวก็มี
ความต้องการทีจ่ ะให้
ช่วยสร้างสาธารณูปโภค
พืน้ ฐานให้

 ปญั หาของความไม่มี
เสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ
 ปญั หาอัตราแลกเปลีย่ น
 การบังคับใช้
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วกับการลงทุนใน
ธุรกิจโรงพยาบาลไม่
ชัดเจน
 คอร์รปั ชัน่
 ปญั หาคุณภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์
ภายในประเทศ (แพทย์
ทีจ่ บมาไม่มงี านทาและ
คุณภาพแตกต่างจาก
แพทย์ไทย) ทาให้
ควบคุมคุณภาพไม่ได้
 อุปสรรคสาคัญ คือ
ทีด่ นิ มีราคาแพงมาก
ทีด่ นิ ในเมืองเป็ นของ
เอกชนเป็ นส่วนใหญ่
ทีด่ นิ ของรัฐจะอยู่รอบ
นอก ประกอบกับ
สัญญาเช่ามีระยะเวลา
สัน้
 สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
คือ น้าประปาและ
ไฟฟ้า ไม่เพียงพอ
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การสนับสนุนด้านการ
ลงทุนของประเทศไทยใน
ปจั จุบนั

กัมพูชา
ปญั หาเรื่องการขาด
แคลนน้าประปา และ
ไฟฟ้ามีราคาแพง ทีด่ นิ
ราคาสูงแต่ไม่สงู เท่า
ประเทศเมียนมาร์

ลาว

เมียนมาร์

 ไม่มี Model เฉพาะของแต่ละประเทศ เน้นการให้ขอ้ มูลเศรษฐกิจภาพรวมใน
ต่างประเทศและ เตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทย เช่น การจัดคอร์สฝึกอบรม
การทา Business matching, networking ให้คาปรึกษาจากนักธุรกิจไทยทีท่ าธุรกิจ
ในประเทศนัน้ ๆ (โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีสานักงานอยู่ใน
ประเทศเมียนมาร์แล้ว แต่ยงั ไม่มใี นประเทศกัมพูชาและลาว)
 อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลขนาดใหญ่มพี นั ธมิตรทางธุรกิจของตนอยู่แล้วและไม่เชื่อ
ว่าหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนสามารถเข้าถึงผูม้ อี ทิ ธิพลในประเทศ (ซึง่ เป็ น
พันธมิตรทีต่ นต้องการ) ได้

รูปแบบการค้าบริการด้านสุขภาพ แนวโน้ มและข้อเสนอแนะ
รูปแบบในปจั จุบนั
 เน้นการให้บริการใน
 เน้นการให้บริการใน
ประเทศไทย (Mode 2)
ประเทศไทย (Mode 2)
เป็ นหลัก
เป็ นหลัก
 การสร้างความสัมพันธ์  การใช้รปู แบบ Sun –
ทัง้ ส่วนบุคคลและในรูป
Satellite Model หรือ
MOU กับ ร.พ.
Hub and Spoke ทีม่ ี
ภายในประเทศ เพื่อให้
การเปิ ดคลินิกหรือร.พ.
เกิดการส่งต่อ (เป็ นการ
เครือข่ายขนาดเล็ก
สนับสนุนการค้าใน
ตัง้ อยู่ในหลายพืน้ ที่
Mode 2)
หรือเขตชายแดน
เพื่อให้เกิดการส่งต่อสู่
ร.พ.แม่ขา่ ย ในกรณี
ต้องการรักษาพยาบาล
ทีม่ คี วามซับซ้อน
(Mode 2)
 การจัดการโรคเรือ้ รัง
ด้วยการจ่ายยาให้กบั
ผูป้ ว่ ยตามเขตชายแดน
ผ่านโรงพยาบาล
เครือข่าย (Chronic
Care Mode!)
 การสร้างความสัมพันธ์
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กัมพูชา

ลาว

 การจัดตัง้ ศูนย์สง่ ต่อ (มี 
การรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น/วินิจฉัยโรค/
กาหนดค่า
รักษาพยาบาล หากจะ
เข้ามารับบริการใน
ประเทศไทย) (เป็ นการ
“ลงทุน” เพื่อสนับสนุน
การค้าใน Mode 2)
 การจัดทา training และ 
อบรมบุคลากร
ภายในประเทศ (เป็ น
การ “ลงทุน” เพื่อ
สนับสนุนการค้าทัง้ ใน
Mode 2 และอาจ
นาไปสูก่ ารลงทุนแบบ
Mode 3 ได้ในอนาคต)


 การลงทุนใน รพ.ขนาด  การลงทุนในคลินิก
กลาง – ใหญ่ (Mode 3:
(Mode 3: Medical
Hospital Services)
Services) แต่มี
อย่างเป็ นรูปธรรมแล้ว
ความสาคัญน้อยมาก
 Investment protection
อาศัยความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลกับผูน้ า/ผูม้ ี
อิทธิพลในพืน้ ที่



เมียนมาร์
ทัง้ ส่วนบุคคลและในรูป
MOU กับโรงพยาบาล
ภายในประเทศ เพื่อให้
เกิดการส่งต่อ (เป็ นการ
สนับสนุนการค้าใน
Mode 2)
การจัดตัง้ ศูนย์สง่ ต่อ (มี
การรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น/วินิจฉัยโรค/
กาหนดค่า
รักษาพยาบาล หากจะ
เข้ามารับบริการใน
ประเทศไทย) (เป็ นการ
“ลงทุน” เพื่อสนับสนุน
การค้าใน Mode 2)
การจัดทา training และ
อบรมบุคลากร
ภายในประเทศ (เป็ น
การ “ลงทุน” เพื่อ
สนับสนุนการค้าทัง้ ใน
Mode 2 และอาจ
นาไปสูก่ ารลงทุนแบบ
Mode 3 ได้ในอนาคต)
การร่วมบริหาร
โรงพยาบาล
ภายในประเทศ
การลงทุนในคลินิก
(Mode 3: Medical
Services) แต่มี
ความสาคัญน้อยมาก

ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร์
แนวโน้มการลงทุนใน
 การลงทุนมีแนวโน้ม
 การลงทุนทางตรงยังไม่  การลงทุนทางตรงยังไม่
อนาคต (จากความคิดเห็น
เติบโตขึน้
มีความจาเป็ น และ
มีความจาเป็ น
ของธุรกิจโรงพยาบาล
ธุรกิจโรงพยาบาลไทย  ธุรกิจโรงพยาบาลไทย
 รูปแบบ/ขนาดของ
ไทย)
ไม่มแี นวโน้มจะไป
โรงพยาบาลจะปรับ
ไม่มแี นวโน้มจะไป
ลงทุน
ตามอุปสงค์เรื่อยๆ โดย
ลงทุนในอนาคตอันใกล้
โรงพยาบาลจะไม่เปิ ด  การค้าภายใต้ Mode 2
แต่เห็นตรงกันว่าเป็ น
ใช้งานทุกเตียงตาม
คุม้ ค่ากว่าและปราศจาก
ตลาดทีน่ ่าสนใจ มี
ศักยภาพ หากอุปสงค์
ความเสีย่ ง อีกทัง้
ความคิดลงทุนอนาคต
ั บนั ยัง “ตัง้ รับ”
ยังน้อยอยู่
ผูป้ ว่ ยและญาติน่าจะ
แต่ปจจุ
ต้องการมาประเทศไทย
อยู่ เพราะ (1) การ
 Investment protection
มากกว่า (เพื่อ
ลงทุนมีความเสีย่ งและ
ไม่ใช่ปญั หามากนัก
วัตถุประสงค์ในการ
เปลีย่ นแปลงได้
ตราบใดก็ตามที่
ท่องเทีย่ วและจับจ่ายซือ้
ตลอดเวลา และ (2)
โรงพยาบาลยังมี
ของ)
สาธารณูปโภคยังไม่
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั
พร้อม
ผูน้ าในพืน้ ที่
 การแข่งขันกับ
โรงพยาบาลต่างชาติ
(เช่น จากประเทศ
เวียดนาม) ไม่ใช่
อุปสรรคและไม่ใช่เรื่อง
น่ากังวล เนื่องจาก
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลของไทย
เป็ นคนละกลุ่ม
(Segment แตกต่าง
กัน)
ข้อเสนอแนะจากธุรกิจ
 การเจรจาขอให้ปรับ
 การอานวยความสะดวก  การอานวยความ
โรงพยาบาลต่อรัฐบาลไทย
กฎระเบียบให้สามารถ
ให้ผปู้ ว่ ยในการผ่าน
สะดวกให้ผปู้ ว่ ยในการ
จ้างบุคลากรทางการ
ด่านข้ามแดน เช่น การ
ผ่านด่านข้ามแดน เช่น
แพทย์จากประเทศไทย
ขยายเวลาเปิ ด – ปิ ด
การขยายเวลาเปิ ด –
ให้ทางานในประเทศ
ด่าน การผ่อนผันข้อ
ปิ ดด่าน การผ่อนผันข้อ
กัมพูชาในสัดส่วนที่
กาหนดการผ่านด่าน
กาหนดการผ่านด่าน
สูงขึน้ มิฉะนัน้ จะไม่
ข้ามแดนในกรณีฉุกเฉิน
ข้ามแดนในกรณี
สามารถควบคุม
หรือการอนุโลม
ฉุกเฉิน หรือการอนุโลม
คุณภาพได้
ข้อกาหนดด้านการต่อ
ข้อกาหนดด้านการต่อ
อายุ visa ทีต่ อ้ งไป
อายุ visa ทีต่ อ้ งไป
 การสนับสนุนการสร้าง
ปรากฏตัวเฉพาะของ
ปรากฏตัวเฉพาะของ
อุตสาหกรรมเสริม
ญาติผปู้ ว่ ย
ญาติผปู้ ว่ ย
ภายในประเทศ เช่น
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กัมพูชา
ยา/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อให้
ต้นทุนการลงทุน
ทางตรงขาออกต่าลง
 การจัดการกับปญั หา
การขาดแคลนแพทย์ใน
ระบบ โดยรัฐต้องมี
แนวคิดผลิตแพทย์แบบ
Export-led production
และปรับทัศนคติแพทย์
ให้เหมาะสมกับการ
ทางานต่างประเทศ
รวมถึงอาจร่วมมือกับ
เอกชนให้รบั ผิดชอบ
ผลิตแพทย์เองได้
บางส่วน

ลาว

เมียนมาร์
 การเจรจาเพื่อสร้าง
ความชัดเจนในด้าน
กฎระเบียบการลงทุน
 การสร้างความสัมพันธ์
กับรัฐบาลทหารของ
ประเทศเมียนมาร์
เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่
ของการคุม้ ครองการ
ลงทุนในประเทศเมียน
มาร์

ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร์
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย  การจัดทาฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกฎระเบีย บการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลโดยตรง
ทีเ่ ข้าใจง่ายและมีการทาให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
 การจัดทาฐานข้อมูลของผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงพยาบาลทีม่ คี วามสนใจลงทุน
และที่ได้ไปลงทุนแล้ว โดยควรจัดให้มกี ารเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผูป้ ระกอบการเองด้วย
 การประชาสัม พัน ธ์ สิท ธิป ระโยชน์ ใ นการท า Business Matching ให้ ก ับ
โรงพยาบาลขนาดกลางได้รบั รู้ เพราะเป็ นกลุ่มที่ได้รบั ประโยชน์และต้องการมี
พัน ธมิต รที่แ ท้จ ริง (กลุ่ ม ทุ น โรงพยาบาลมัก ไม่ ต้ อ งการการจัด ท า Business
Matching จากรัฐ เพราะสามารถเข้าถึงทัง้ โรงพยาบาลและเจ้าหน้ าทีภ่ าครัฐใน
ประเทศผูร้ บั การลงทุนได้เอง)
 การจัดตัง้ หน่ วยงานที่มกี ารทาวิจยั และองค์ความรู้ในทุกมิติท่เี กี่ยวกับภูมภิ าคนี้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และต้ อ งมี ก ารแปลผลงานวิ จ ั ย สู่ ส าธารณะ ให้ ค วามรู้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการและช่วยปรับเปลีย่ นทัศนคติผปู้ ระกอบการให้มองว่าการลงทุนเป็ น
การสร้างผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ใช่การกอบโกยผลประโยชน์แต่ฝา่ ยเดียว
 การประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ ข้อ มูลเรื่อ งคุ ณภาพการรัก ษาพยาบาลของธุ ร กิจ
โรงพยาบาลไทยให้ประชาชนในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ได้รบั รู้ อันจะ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์ทส่ี งู ขึน้ และเพิม่ แรงจูงใจในการลงทุน
 การเจรจาให้เกิดกลไกการคุม้ ครองการลงทุนทีเ่ ป็ นรูปธรรมและเชื่อถือได้
 การเจรจาเพื่อลดข้อกีดกันบางประการ โดยเฉพาะในด้านการว่าจ้างบุคลากร
ทางการแพทย์ท้องถิ่นอันส่งผลต่ อการควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลของ
ธุรกิจโรงพยาบาลไทย

