‘Medical Tourism’ โอกาสที่ยังสดใสของไทย
ธุรกิจ Medical Tourism หรื อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็ นตลาดที่มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหลักประกอบไป
ด้ วยผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามารักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศ และรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
พร้ อมทังใช้
้ บริ การด้ านสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพทัว่ ไป ทาฟั น ทาศัลยกรรมความงาม
ทังนี
้ ้ Allied Market Research (AMR) บริ ษัทผู้เชี่ยวชาญด้ านการทาวิจยั ธุรกิจของโลก ประเมินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของโลกจะยังสดใส โดยคาดว่ามูลค่าตลาดในธุรกิจนี ้ในช่วง 8 ปี ข้ างหน้ า (2558-2565) จะเติบโตเฉลีย่ ถึง 15.7%ต่อปี พร้ อมทังประเมิ
้
น
ว่าในปี 2565 มูลค่าตลาดของธุรกิจนี ้จะสูงถึง 143.8 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สรอ. หรื อคิดเป็ นเงินไทย 5 ล้ านล้ านบาท โดยหนึง่ ในสาม
ของมูลค่าตลาดจะอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย ซึง่ ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่ คือ ไทย อินเดีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้ อม
ด้ านการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพรวมถึงภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนที่ชดั เจนในการผลักดันให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็ นหนึง่
ในเป้าหมายหลักของประเทศ
สาหรั บประเทศไทยมีส่วนแบ่ งตลาดในภูมิภาคเอเชียกว่ า 38% รั ้งอันดับที่หนึ่ งของภูมิภาค โดยมีจุดแข็งด้ าน
“อุปทาน” คือ คุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้ วถึง
42 แห่ง มากกว่าอินเดีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึง ค่าใช้ จ่ ายในการรั กษาพยาบาลอยู่ในระดับ ที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับคู่แ ข่ง
นอกจากนี ้ ยังมีได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการผลักดันให้ ไทยเป็ น Medical Hub ของเอเชีย
ส่ วนจุดแข็งด้ าน “อุปสงค์ ” ประเมินผ่ านผลสารวจความเห็นของผู้เข้ ามาท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย (สารวจโดย
GFK Market Wise) พบว่าผู้ตอบสอบถามเลือกมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย เนื่องจากบุคลากรแพทย์และพยาบาลมีการบริ การที่ดี
ระยะเวลาในการรอคิวเพื่อรับการรักษาที่สนั ้ มีชื่อเสียงที่ดีในเรื่ องการรักษาพยาบาล มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และมีค่า
รักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล จะเห็นว่าไทยค่อนข้ างมีความพร้ อมทังด้
้ านอุปทานและอุปสงค์ถือเป็ นแต้ มต่อที่จะช่วยสร้ างโอกาสใน
การเพิ่มรายได้ จากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ อีกมาก
อย่ างไรก็ตาม ประเทศอื่นๆ ในเอเชียต่ างก็หมายมั่นที่จะเข้ ามาช่ วงชิงส่ วนแบ่ งตลาดจากธุรกิจนี ้ โดยเฉพาะคู่แข่ ง
ที่ ส าคั ญ อาทิ สิ ง คโปร์ อิ น เดี ย และมาเลเซี ย ที่ภาครั ฐ ต่างต้ องการผลักดันให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพของตน
กลายเป็ นฮับของภูมิภาคเอเชีย ดังนัน้ ไทยในฐานะเบอร์ หนึ่งของธุ รกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย ควรที่จะตื่นตัวในการรั กษา
ความสามารถทางการแข่งขันของตัวเองไว้ พร้ อมทังแสวงหาโอกาสที
้
่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มขึ ้น
การรั กษาความสามารถทางการแข่ งขัน : ไทยจาเป็ นต้ องพัฒนาคุณภาพการรั กษาอย่างต่อเนื่อง และต้ องผลักดันให้
โรงพยาบาลในประเทศได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI มากขึ ้น เนื่องจากมาตรฐานนี ้จะก่อให้ เกิดความน่าเชื่อถือของการรักษาใน
ภาพรวมระดับประเทศเพิ่มขึ ้น รวมถึงต้ องเร่ งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วย
ต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี ้ หากมีเทคโนโลยีการแพทย์ ใหม่ๆ ผู้ประกอบการควรพิจารณานาเข้ ามาเพื่อใช้ รักษา
ผู้ป่วย ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ จะเป็ นกุญแจสาคัญที่จะช่วยรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ คงอยูต่ อ่ ไป
การแสวงหาโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ งขัน : เราทราบดีว่า แนวโน้ มการท่องเที่ยวไทยกาลังเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ ามาในไทยเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย ถึง 14%ต่อปี โดยในปี นี ้ คาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ ามาไม่ต่ากว่า 32.5 ล้ านคน อย่างไรก็ตาม จากผลสารวจวัตถุประสงค์ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในไทย (สารวจโดย
GFK Market Wise) พบว่า ส่วนใหญ่ 73% ตังใจเข้
้
ามาเพื่อท่องเที่ยวโดยตรง 21% ตังใจเข้
้
ามาเพื่อทาธุรกิจ/เยี่ยมญาติ/ประชุม 4%
ตังใจเข้
้ ามาเพื่อฮันนีมนู และแต่งงาน และที่เหลืออีก 2% ตังใจเข้
้ ามาเพื่อการใช้ บริ การรักษาสุขภาพ จะเห็นว่าแม้ จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในภาพรวมจะมีทิศทางเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การรักษาสุขภาพมีสดั ส่วนไม่มากนัก ซึ่งไทย
สามารถแสวงหาโอกาสเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ ด้ วยการประชาสัมพันธ์ให้ ชาวต่างชาติที่เข้ ามารับรู้วา่ “ประเทศไทยไม่ได้
มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงั มีการบริ การด้ านสุ ขภาพที่มีคณ
ุ ภาพอันดับโลก พร้ อมทังชู
้ จุดขายด้ านความเชี่ยวชาญ
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การบริ การสุขภาพที่มีอยูห่ ลายด้ าน อาทิ ศัลยกรรมเสริ มสวย การแปลงเพศ การจัดฟั น และศัลยกรรมกระดูก โดยการประชาสัมพันธ์ ที่
มีประสิทธิภาพต้ องทาควบคูไ่ ปพร้ อมกับการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวไทย ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มซึง่ กันและกัน
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันที่เริ่ มสูงขึ ้น การที่จะทาให้ ประสบความสาเร็ จจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการทางานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ โดยในส่วนของภาคเอกชนจะต้ องทาหน้ าที่เป็ นแกนหลักในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาครัฐจะต้ องทา
หน้ าที่เป็ นผู้คอยสนับสนุนให้ การดาเนินงานของภาคเอกชนเป็ นไปโดยราบรื่ น หากทางานสอดประสาน เชื่อว่า “อุตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยจะมีทิศทางที่สดใสอย่ างต่ อเนื่ อง และสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากต่ างชาติให้ เข้ าสู่ประเทศ
อย่ างเป็ นกอบเป็ นกา”
ค่ ารั กษาพยาบาลในไทยไม่ สูงมากนั ก เมื่อเทียบคู่แข่ ง

จานวนโรงพยาบาลที่ได้ รับรองมาตร าน JCI
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- ข้ อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความนี ้ เป็ นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่ จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับความคิดเห็นของ TMB Bank
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