การร่วมทุนสร้างศูนย์กลางด้านชีวภาพทางการแพทย์ (Biomedical Hub)
บ ริ ษั ท Johor Biotechnology & Biodiversity Corp (J-Biotech) แ ล ะบ ริ ษั ท KBIO
Health ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนาด้านการแพทย์ระดับโลก ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมทุน
สร้างศูนย์กลางด้านชีวภาพทางการแพทย์ (Biomedical Hub) ในรัฐยะโฮร์ สาหรับการร่วมลงทุนครั้งนี้รัฐบาล
ของรั ฐยะโฮร์ วางแผนสร้ างเมื องแห่ งยาและการแพทย์ ที่ คล้ ายคลึ งกั บ Osong Medical Park หรื อ Osong
BioTechnopolis ในเกาหลี ใต้ ที่สร้างโดยบริษัท KBIO Health ทั้งนี้ ความร่วมมือกันของทั้ งสองบริษัทครั้งนี้
นับเป็นก้าวแรกของแผนการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่สาหรับการลงทุนก่อสร้างตามโครงการ
ดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือน ซึ่ง Datuk Mohamed Khaled Nordin มุขมนตรีแห่งรัฐ
ยะโฮร์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชีวภาพ
ทางการแพทย์ของรัฐยะโฮร์ เป็นการดึงศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอนาคต ซึ่งขนาดของเศรษฐกิจ
ด้ านชี ว ภาพของมาเลเซี ย ในปี 2558 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 11.3 (มู ล ค่ า 130,000 ล้ านริงกิ ต ) ของ GDP
ประเทศ
J-Biotech ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท JK Medical Group ของเกาหลี ใต้
เพื่ อสร้างศูน ย์ สุ ขภาพและศูน ย์ฟื้ น ฟู รวมทั้ง ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท Rimbunan Serantau
Sdn Bhd เกี่ ย วกั บ การจ าหน่ ายและการท าการตลาดวัส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ย่ อ ยสลายได้ นอกจากนี้ Datuk
Mohamed Khaled ได้น าเสน อแผน กลยุท ธ์ Johor Bioeconomy DNA ใน ปี 2 5 6 0 ระห ว่า ง
J-Biotech และ Johor BioInvest เพื่อสร้างเครือข่ายสาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีว ภาพของ
มาเลเซียกับบริษัทของประเทศต่างๆ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. ปัจจุบันมาเลเซียดาเนินนโยบาย Medical Hub โดยมีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University หรือ JHU) ของสหรัฐฯ ในการเข้ามาก่อตั้ง
คณะแพทย์ ศาสตร์วิทยาเขตย่ อยในมาเลเซีย และพัฒ นาตนเองให้ กลายเป็ นพื้ นที่ อุตสาหกรรมการรักษา
พยาบาล และพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยเปิดโรงพยาบาลเพื่อให้บริการรักษาพยาบาล
แก่ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ของ JHU สามารถรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ 300 เตียง
ในส่วนของไทยที่มีนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้าน
การแพทย์ อ ยู่ ในอั น ดั บ ต้ น ๆ ของเอเชี ย มี ผู้ ป่ ว ยชาวต่ า งชาติ ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลโดยเฉลี่ ย ปี ล ะ
ไม่ต่ากว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยังมีบริการที่ดี ทาให้ชาวต่างชาติเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของไทย ซึ่งจุดแข็ง
ส่ว นนี้ ทาให้ สิ งคโปร์ และมาเลเซีย พยายามฝึ กบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่ อดึงดูดชาวต่างชาติให้ มากยิ่งขึ้น
กว่าเดิ ม หากไทยไม่ ต้ องการสู ญ เสี ย ความสามารถในการแข่ งขั น ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ องควรเร่งพั ฒ นา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดจุดแข็งที่มีด้านการรักษาพยาบาลสู่อุตสาหกรรรมการแพทย์ครบวงจร
ครอบคลุมทั้งบริการทางการแพทย์ ไปจนถึงการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ไทยยังควรแสวงหาความร่วมมือกับ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาครวมถึงมาเลเซีย เพื่อร่วมกันสร้าง
Biomedical Hub แห่งเอเชีย ซึ่งจะเป็น win-win สาหรับทุกประเทศ โดยการพัฒนามาตรฐานร่วมกัน หรือ
การส่ ง เสริ ม การร่ ว มลงทุ น หรื อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลแบบต้น ทุน ต่าที่ให้ บ ริการในระดับมาตรฐาน แต่มีราคาไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการให้ บริการ
รักษาพยาบาลในประเทศมาเลเซียที่มีค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูง
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