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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และความสามารถในการแข่งขัน 
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน 
ที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย
แบบสอบถาม ณ โรงพยาบาลเอกชนจำานวน 5 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) และ
ภูเก็ต ซึ่งมีจำานวนตัวอย่างทั้งหมด 264 ชุด
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตลาดผู้ป่วย
ชาวต่างชาติที่สำาคัญของไทยเป็นตลาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย อาเซียน ญี่ปุ่น  
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับ 
ตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ การพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยที่ผ่านมา 
เป็นการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นหลัก โดยอาศัยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical tourism facilitator) เป็นช่องทางสำาคัญในการหาลูกค้าชาวต่างชาติ
 จากการพยากรณ์จำานวนและรายได้ในอนาคตจากผู้ป่วยชาวต่างชาติด้วยแบบจำาลอง 
GM(1,1)-Alpha พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้บริการ
ทางการแพทย์ประมาณ 4.41 ล้านคน และคาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ  
4.5 แสนคน โดยการมาใชบ้รกิารของผูป้ว่ยชาวตา่งชาตจิะกอ่ใหเ้กดิรายไดป้ระมาณ 138.39 พนัลา้นบาท  
การศกึษายงัพบอกีวา่ปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบเหนอืคูแ่ขง่สำาคญัในภมูภิาค อยา่งสงิคโปร ์ 
มาเลเซีย และอินเดีย ทั้งในด้านราคาและความพร้อมของการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยยังมีการแข่งขันกันเองภายในประเทศ 
สูงกว่าการแข่งขันกับต่างประเทศ
 การศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย  
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกมาใช้บริการในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านราคาเป็นสำาคัญ 
และอาศัยข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติที่เคยมาใช้บริการ โดยบริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ได้แก่ การศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) และใช้ระยะเวลา
พำานักอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 23 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยระหว่างพำานักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 
346,000 บาท/คน เป็นค่าบริการทางการแพทย์เฉลี่ยประมาณ 172,000 บาท/คน เป็นค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 174,000 บาท ซึ่งผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 87 เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ
ทางการแพทย์ด้วยตนเอง
 โดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์พึงพอใจกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีก การศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตได้แสดงให้เห็นว่า คุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มค่าเงิน เป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจรวมและพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากกว่าประสบการณ์
ที่ได้รับจากคุณภาพการให้บริการ
 การศึกษานี้ยังได้มีข้อเสนอแนะทางนโยบายให้เน้นการเปิดรับและการขยายการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ และให้มีการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมถึงควรมีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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The objectives of this study are to analyze the situation, trend, and the competitiveness  
of medical tourism in Thailand as well as study the behavior and experience of medical 
tourists in Thailand. The data used in this study were collected from the interviews 
with private hospital administrators involved in medical tourism, and a questionnaire 
survey of 264 medical tourists at 5 private hospitals in Bangkok, Chonburi (Pattaya), 
and Phuket.
 The results showed that, in the present, Thailand is a medical hub and a 
center of medical tourism in Asia with higher market share than other countries in 
the region. The major markets of foreign patients in Thailand are Asia Pacific market 
such as Australia, ASEAN, and Japan. However, medical tourism is the smallest 
segment when compared with other groups of foreign patients. The development of 
medical tourism in Thailand in the past was driven primarily by the private sector 
using medical tourism facilitators as the main market channel.
 Our forecast of number and income of foreign patients using GM(1,1)-Alpha 
model showed that Thailand will have the foreign patients around 4.41 million in 2017 
with the expected number of medical tourists around 4.5 hundred thousand. This will 
generate income around 138.39 billion baht. This study also found that Thailand has 
greater advantage than other competitors in this region such as Singapore, Malaysia, 
and India in the form of price and the availability of medical service to foreign patients. 
Moreover, the competition within country is higher than the competition with other 
countries.
 The study of behavior and experience of medical tourists in Thailand found 
that price advantage is the main reason for tourists coming to receive medical services 
in Thailand. They use the information from relatives and friend who previously used 
medical treatment in Thailand. The type of treatment that medical tourists mostly  
use is cosmetic surgery. They stay in Thailand around 23 days and spend around 
346,000 baht per person out of which the cost of medical services is around 172,000 baht  
per person and the expenditure associated with tourism is around 174,000 baht  
per person. Most medical tourists are responsible for this medical cost themselves.
 Overall, medical tourists are satisfied with medical service in Thailand and 
have intention to revisit. The study about the relationship between experience and 
behavior intention showed that perceived value obtained from the use of medical  
services in Thailand, especially value for money, is the experience that influence 
overall satisfaction and behavior intention of medical tourists more than experience 
from the quality of services.
 This study suggest a greater expansion of the production of health care 
professionals and integrating the work of different government agencies involved in 
the promotion of medical tourism. In addition, a comprehensive and accurate a data 
base in medical tourism should be organized.
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
(Heath tourism) ที่มีมูลค่าการตลาดในโลกกว่า 50-60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 
และประมาณการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต (SRI international,  
2013) Hall (2011) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า หมายถึงการที่บุคคลเดินทาง 
ไปค้างแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมเดิมของตน โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้น
สามารถดูแลให้สุขภาพของบุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานะที่ดีดังเดิมหรือช่วยปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น  
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีความหมายครอบคลุมถึงทั้งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical tourism) และ Wellness tourism ดังรูปที่ 1 
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จากกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำาให้มีการเดินทางไปยังต่างประเทศ 
มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแสวงหาบริการทางการแพทย์ที่ประหยัดหรือมีราคาสมเหตุสมผล ได้มาตรฐาน 
และเข้าถึงง่าย ไม่ต้องรอคิวการเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน จนรัฐบาลของหลายประเทศ 
ต่างให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  ซึ่ งสร้างรายได้ เข้าประเทศในแต่ละปี 
เป็นจำานวนมาก ทั้งจากการใช้จ่ายสำาหรับการรับบริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
และการใช้จ่ายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และผู้ติดตาม 
สำาหรับรัฐบาลไทยก็ให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
ด้วยการกำาหนดนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical 
hub) ของนานาชาติ เพื่อดึงดูดให้คนจากทั่วโลกมาใช้บริการสุขภาพที่ประเทศไทย ภายใต้นโยบาย 
ดังกล่าวการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
สุขภาพของภูมิภาค การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยไม่ได้มีเฉพาะในภาครัฐเท่านั้น 
ยังรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 ดงันัน้รายงานศกึษาฉบบันีจ้งึตอ้งการศกึษาถงึสถานการณข์องการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย์
ในประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสำาหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว 
รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพของการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย และเป็นข้อมูลสำาหรับโรงพยาบาลเอกชนของไทยในการปรับปรุง 
การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  
อันจะนำามาสู่พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคต (Revisit) หรือการบอกต่อ  
(Word of mouth) หรือแนะนำาเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้กับเพื่อนหรือบุคคล
ที่ใกล้ชิดมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการนำาไปวางนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย

1) ศึกษาและทบทวนสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
2) วิเคราะห์มุมมองของผู้ประกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
3) ศึกษาแนวโน้มและความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
4) ศึกษาพฤติกรรม และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคต 
 ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

การศึกษาวิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) ของประเทศไทยยังมีอยู่ 
จำานวนน้อย ด้วยเหตุผลในเรื่องของความยากลำาบากในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่อง 
กับผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการในภาคเอกชน โดยงานศึกษาแรกที่ เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยถูกเสนอโดย Harryono, Huang, Miyazawa and Sethput  
(2006) ที่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการวัดความสามารถในการแข่งขันของ Porter  
(Porter diamond model) จากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันเมื่อพิจารณาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand condition)  

1.1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2 
การทบทวนวรรณกรรม
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ที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน หรือเงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต  
(Input/Factor condition) ที่รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์ในภูมิภาคนี้ 
 ขณะที่งานศึกษาของ Cohen (2008) ได้นำาเสนอถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำาให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
หรือชาวต่างชาติในการเดินทางมารับการรักษาพยาบาล จากการศึกษาของ Cohen พบว่า การเก็บ
ตัวเลขสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากยังไม่มี 
ความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourists) โดยสถิติผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของไทยที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว้  
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่พำานักอาศัยในประเทศไทย (Foreign residents) รองลงมา  
เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหัน
ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทย 
เพื่อรับบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวพักผ่อน อย่างไรก็ตามสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจ 
เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางการแพทย์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศเหล่านี้มีค่าบริการทางการแพทย ์
ที่ค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการรอพบแพทย์ (Waiting time) ค่อนข้างนาน จึงตัดสินใจ 
เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุน (รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก) 
ตำ่ากว่า และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันออกกลางก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้ามา
รับบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจำานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปี สาเหตุหนึ่งก็คือ หลังจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐฯ (9/11) การขอวีซ่า
เดินทางเข้าสหรัฐฯ ของผู้ถือสัญชาติตะวันออกกลางทำาได้ยากมากขึ้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึง
หันมาใช้บริการทางการแพทย์จากประเทศไทย ซึ่งการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศหรือการขอวีซ่า 
สามารถทำาได้สะดวกและง่ายกว่า อีกทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนา
ให้ทันสมัยทัดเทียมกับกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตก
 ขณะที่งานศึกษาของ NaRanong and NaRanong (2011) ที่เป็นการศึกษาผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีส่วนช่วยเพิ่ม 
รายได้ประชาชาติ และการจ้างงานในประเทศไทย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของไทย อย่างไรตามผลการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำาให้เกิดปัญหา ”สมองไหล„ คือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลมีการลาออกและโยกย้ายเข้ามาทำางานในสถานพยาบาล 
ของเอกชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่ เพิ่มขึ้นจาก 
การพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยชาวต่างชาต ิ 
ได้ส่งผลให้คนไทยที่ต้องการใช้บริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนมีภาระค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึ้น ทำาให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์ จำากัด 
ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (แต่จากการทบทวน 
งานชิ้นนี้แล้ว พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในความหมายของรายงานฉบับนี้ คือ การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์) ซึ่งในงานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการ
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ของโรงพยาบาลในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการให้บริการที่เป็นมิตร/มารยาท/ความสุภาพของ 
เจ้าหน้าที่ และความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการรักษาโรค อย่างไรก็ตามยังมีบางปัจจัยที่ควร 
เสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล อัตราค่ารักษา
พยาบาล ความปลอดภัยภายในประเทศ และความสะดวกของขั้นตอนการตรวจลงตรา (Visa)  
เข้าประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ในงานศึกษาดังกล่าวยังได้มีการวิเคราะห์ SWOT ของการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของไทย ก่อนที่จะนำาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริม 
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยที่สำาคัญ คือ
 1) กำาหนดบทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 2) กำาหนดตำาแหน่งทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
ให้สอดคล้องกับความได้เปรียบเชิงแข่งขันเพื่อใช้เป็น Platform ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 3) สื่อสารตำาแหน่งทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ 
การบริการทางสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 4) ผลักดันการพัฒนาบริการทางสุขภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) หมายถึง การที่บุคคลเดินทางข้ามพรมแดน 
ไปยังต่างประเทศเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเทียมเท่าหรือดีกว่าในประเทศ
ที่ตนพำานักอาศัย (Heung, Kucukusta and Song, 2010) เนื่องมาจากเหตุผลด้านค่าบริการ 
ทางการแพทย์ที่ตำ่ากว่า บริการทางการแพทย์ดังกล่าวไม่สามารถหาได้ในประเทศของตน หรือ
สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายกว่า ไม่ต้องรอคิวในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
เป็นเวลานาน ทั้งนี้บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เลือกใช้บริการ อาจเป็นเพียง
การตรวจสุขภาพ (Health check-up) บริการเสริมความงาม (Cosmetic) ทันตกรรม (Dental) 
หรือการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดหัวใจ (Heart surgery) หรือเปลี่ยนเข่า/สะโพก 
(Knee/hip replacement)
 นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourist) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อรับบริการทางการแพทย์หรือเสริมความงาม โดยในที่นี้อาจจะเป็นการรับบริการทางการแพทย์
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ร่วมด้วย หรืออาจมีการทำากิจกรรม 
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) ทำากิจกรรมชายหาด หรือเที่ยวชมเมือง  
(City tour) เป็นต้น ในช่วงที่พักฟื้นร่างกายหรือหลังจากเข้ารับบริการทางการแพทย์แล้วก็ได้ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว แต่ตัดสินใจเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม บริการเสริมความงาม เป็นต้น 
ในประเทศนั้นๆ หลังจากที่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ดังกล่าว  
ซึ่ง Cohen (2008) ได้จำาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ารับบริการทางการแพทย์  
(Foreign patients) ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1) Medicated tourist คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ 
จากสถานบริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลหรือคลินิกในอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากเกิดปัญหา
ทางสุขภาพหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ

1.3 
นิยามของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์
และนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์
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 2) Medical tourist proper คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ
พร้อมกับใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศนั้นๆ โดยอาจมีการตัดสินใจตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง
จากประเทศของตน (Country of origin) แล้วว่าจะเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น การศัลยกรรม
กระดูกและข้อ บริการเสริมความงาม เป็นต้น ในช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้น หรือ
อาจเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากเดินทางมาถึงประเทศปลายทางที่จะท่องเที่ยว (Country of 
destination) แล้วว่าต้องการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม 
เป็นต้น เนื่องจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในประเทศนั้น
จากสื่อต่างๆ แล้วเกิดความสนใจ
 3) Vacationing patient คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปต่างประเทศโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ แต่มีโอกาสทำากิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศนั้น 
เช่น การไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) ทำาสปา (Spa) เป็นต้น ระหว่างการพักฟื้นหรือภายหลังจาก
การเข้ารับบริการทางแพทย์
 4) Mere patient คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ และไม่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศนั้นเลย

จากการจำาแนกประเภทของผู้ป่วยชาวต่างชาติข้างต้น จะเห็นได้กลุ่มของ Medicated tourist  
ไม่ถือเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourist) เนื่องจากการเข้ารับบริการทางการแพทย ์
ในต่างประเทศของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้ป่วยเอง แต่เนื่องจากเกิด 
ความจำาเป็นทางสุขภาพ (อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) จึงทำาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศนั้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงประกอบไปด้วยผู้ป่วยชาวต่างชาต ิ
ใน 3 กลุ่ม คือ 
 1) Medical tourist proper ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนของการทำากิจกรรมท่องเที่ยวและ 
การรับบริการทางการแพทย์ที่ใกล้เคียงกัน 
 2) Vacationing patient เป็นกลุ่มที่ตั้งใจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์เป็นหลัก ดังนั้นสัดส่วนของการรับบริการทางการแพทย์น่าจะสูงกว่าการทำากิจกรรม
ท่องเที่ยว 
 3) Mere patient ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับบริการ 
ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว ไม่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวเลย

การศึกษาในรายงานฉบับนี้แบ่งกรอบแนวคิดของการศึกษาออกเป็น 2 แนวคิดหลัก คือ  
1) แนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย  
เพื่อเปรียบเทียบระดับของความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 
กับคู่แข่งที่สำาคัญในเอเชีย และ 2) แนวคิดการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย  
เพื่อนำามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการตลาดของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
ที่มาใช้บริการในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเนื้อหา ในรายงานฉบับนี้ 
จะนำาเสนอรายละเอียดของแนวคิดและวิธีการศึกษาอย่างละเอียดในแต่ละบท สำาหรับส่วนนี้ 
จะนำาเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1.4 
กรอบแนวคิด
และวิธีการศึกษา
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1.4.1	 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในการศึกษานี้ 
จะประยุกต์ใช้แนวคิดของ Ritchie and Crouch (2003) เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ (สำาหรับ 
รายละเอียดของแนวคิดจะอธิบายในบทที่  4) โดยจะให้ความสำาคัญสำาหรับการวิ เคราะห์  
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Competitive advantage) ที่อยู่บนฐานของ Resource  
endowments และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากร (Resource deployment) ที่มีประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยตัวชี้วัดที่ใช้พิจารณา
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ในเรื่องความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และมาตรฐานของสถานพยาบาล  
สำาหรับตัวชี้วัดความได้เปรียบในการแข่งขันจะใช้พิจารณาจากความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านราคาเป็นสำาคัญ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของบริการ 
ทางการแพทย์ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงพิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้านสุขลักษณะ 
และราคาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ร่วมด้วย เนื่องจากการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นการผสมผสานระหว่าง 
บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยว (Medical tourism = Medical treatment + tourism)
 สำาหรับข้อมูลที่ใช้ในศึกษาส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงาน 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ก่อนที่จะนำาข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  
ผลงานในส่วนนี้เป็นการศึกษาวิจัยในแนวทางของงานเชิงคุณภาพและการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่ผ่านมารวมทั้งรายงานต่างๆ

1.4.2	 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในรายงานฉบับนี้จะแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการนำาเสนอข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ที่เดินทางมาใช้บริการทางแพทย์ในประเทศไทย ตั้งแต่พฤติกรรมก่อนการใช้บริการ พฤติกรรม 
การใช้บริการ ความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการ และพฤติกรรมในอนาคต สำาหรับส่วนที่สอง
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ 
 การศึกษาทั้งสองส่วนใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical tourists) ที่มารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน และคัดเลือกชุดตัวอย่าง
ด้วยการสุ่มแบบไม่คำานึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non-probability sampling) และเลือกชุด
ตัวอย่างตามความสะดวก (Accessible sampling) จากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มารับบริการ
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง  
และโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียงของไทย รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มารับบริการค่อนข้างมาก จังหวัดละ 2 แห่ง 
โดยโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตอบรับในการให้เข้าร่วมมือกับทีมวิจัยเพื่อเข้าไป
สัมภาษณ์ชุดตัวอย่าง 
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจำ านวนของนักท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์  
ตามนิยามของการศึกษานี้ที่แตกต่างกัน อีกทั้งการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดังกล่าว 
ทำาได้ค่อนข้างลำาบาก เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการรับบริการ
ค่อนข้างสูง และโรงพยาบาลเอกชนต่างเน้นการให้บริการแบบพิเศษ (Exclusive) กับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ เช่น การจัดห้องรับรองพิเศษที่ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป หรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ  
เป็นต้น ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดจำานวนชุดตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ได้แน่นอน ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
เก็บข้อมูลจากชุดตัวอย่างได้ทั้งหมด 264 ชุด

 1) ทราบสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงแพทย์ของไทยในมุมมองของผู้ประกอบการ
 2) ทราบแนวโน้มและความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สำาคัญในเอเชีย รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
 3) เข้าใจพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย

รายงานฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท โดยบทที่ 2 นำาเสนอสถานการณ์ของการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ ก่อนที่จะนำาเสนอมุมมองจากผู้ประกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ของไทยในบทที่ 3 สำาหรับบทที่ 4 เป็นการนำาเสนอการพยากรณ์จำานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ในอีก 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) รวมทั้งผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย บทที่ 5 นำาเสนอถึงผลการสำารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พฤติกรรมก่อน หลัง และในอนาคต บทที่ 6 
เสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย และบทสุดท้ายเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.5 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการศึกษา

1.6 
การนำาเสนอรายงาน
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น 
เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเสริมความงาม  
หรือตรวจสุขภาพ ในอดีตการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะเป็นการเดินทางของคนจากประเทศ 
กำาลังพัฒนาไปรับการรักษาพยาบาลยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อแสวงหาบริการทางการแพทย์ 
ที่มีมาตรฐาน หรือไม่สามารถหาได้จากประเทศของตน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ ค.ศ. 1990  
ภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป กล่าวคือ ประเทศที่เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญ 
และเป็นที่รู้จักส่วนใหญ่กลับเป็นกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เช่น ไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย เป็นต้น นั่นคือ คนจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะเดินทาง 
ไปรับบริการทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนา เพื่อแสวงหาค่าบริการทางการแพทย์ที่ถูกกว่า 
หรือเข้าถึงบริการได้ง่ายกว่าในประเทศของตน เช่น ไม่ต้องรอคิวในการรับการรักษาพยาบาล 
เป็นเวลานาน เป็นต้น

ส่วนใหญ่การเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นเพื่อรับบริการทางการแพทย์เกิดจากช่องว่าง
หรือความแตกต่างใน 2 ด้าน คือ
	 1)	 ช่องว่างด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือการบริการทางการแพทย์	(Technology	 
gap ank/or Service gap) เช่น การเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ของคนพม่า คนลาว หรือคนกัมพูชา เพื่อแสวงหาบริการทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหรือไม่ได้
มาตรฐานในประเทศของตน
	 2)	 ช่องว่างด้านราคาค่าบริการทางการแพทย์	 (Price	 gap) เช่น การเดินทางมา
ประเทศไทยของคนออสเตรเลีย เพื่อมารับบริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery)  
เนื่องจากการศัลยกรรมความงามในประเทศไทย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
ในขณะที่มีราคาที่ถูกกว่าหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

CHAPTER

II

บทที่ 2 
สถ�นก�รณ์
ก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในหลายภูมิภาคของโลก จากข้อมูลของ Deloitte Center for Health Solution (2008) ที่นำาเสนอ
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของโลก โดยมีสิงคโปร์ 
และมาเลเซียเป็นคู่แข่งสำาคัญของไทยในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลดังกล่าวเผยให้เห็นว่าในช่วง
ปี พ.ศ. 2549 (ประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา) สิงคโปร์มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  
(Joint Commission International Accreditation) สูงกว่าไทยประมาณ 3 เท่า (13/4)  
แต่ด้วยต้นทุนค่ารักษาของไทยที่ตำ่ากว่าสิงคโปร์ ประกอบกับปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เช่น การทำาตลาด 
ของโรงพยาบาลเอกชน บรรยากาศความเป็นไทย (Thainess) การพัฒนารูปแบบของ 
โรงพยาบาลในลักษณะของโรงพยาบาลบวกกับโรงแรม [Hospitel: นิยามและอธิบายไว้โดย  
ชาตรี ประกิตนนทการ (2555)] การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ทำาให้ประเทศไทย 
มีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงกว่าสิงคโปร์เกือบ 3 เท่า นอกจากนี้แม้ว่าไทยจะมีต้นทุนค่ารักษา 
ที่สูงกว่ามาเลเซียและอินเดีย แต่ด้วยความได้เปรียบในประเด็นอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน สุขอนามัยของประเทศ เป็นต้น จึงทำาให้ประเทศไทยยังคงมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ
สูงกว่าทั้งสองประเทศ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไทยเปรียบเสมือนผู้นำาทางด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบของไทยในเรื่องดังกล่าว 
เริ่มลดน้อยลงในช่วงที่ผ่านมา

สำาหรับสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความสำาคัญและได้รับความสนใจมากขึ้น 
คือ
 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ทำ าให้มีผู้ป่วย 
ด้วยโรคเรื้อรัง (Chronic disease) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อบริการทางการแพทย์มีมากขึ้น  
ขณะที่อุปทานด้านบริการทางการแพทย์ในประเทศเหล่านั้นมีจำากัด
 2) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (Health care cost) ในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว
 3) ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษาพยาบาลที่นาน 
(Long waiting list)
 4) การขยายตัวของสายการบินต้นทุนตำ่าที่ทำาให้การเดินทางระหว่างประเทศมีความ
สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศตำ่าลง

จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้การเดินทางไปใช้บริการสุขภาพในต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย รัสเซีย และประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น ที่เดินทางมารับบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2.1 
สถานการณ์ทั่วไป
ของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์
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จากรูปที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลของ The Boston Consulting Group (2008) และ RNCOS (2009)  
จะเห็นได้ว่า มูลค่าตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2549 ที่มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 58,000  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่มูลค่าตลาด
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
กลุ่มประเทศที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของภูมิภาคเอเชีย ครองส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โลก และมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า 
คือ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อปี (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 
มูลค่าตลาดของการท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ในตลาดโลก

ที่มา: The Boston Consulting Group (2008) 
และ RNCOS (2009) อ้างอิงจากมาร์เก็ตไวส์ จำากัด, 
2553.

รูปที่ 3
มูลค่าตลาดการท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: The Boston Consulting Group (2008) 
และ RNCOS (2009) อ้างอิงจากมาร์เก็ตไวส์ จำากัด, 
2553.
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เมื่อพิจารณาจากมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดในรูปที่ 4 พบว่า ประเทศผู้ให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ที่สำาคัญของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย  
ตามลำาดับ โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 38 ของมูลค่าการตลาดทั้งหมด 
ในภูมิภาคเอเชีย รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 33 ของมูลค่าการตลาด
ทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย สำาหรับอินเดียมีส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดเพียงร้อยละ 19 ของมูลค่า 
การตลาดทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียที่กระจุกตัวอยู่ที่ไทยและสิงคโปร์เป็นสำาคัญ โดยทั้งสองประเทศ 
มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันสูงกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการตลาดทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย

รูปที่ 4 
ส่วนแบ่งตลาดของประเทศ

ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ที่สำาคัญในเอเชีย	

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2553.

สำาหรับประเทศไทย การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อประมาณ  
ปี พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทำาให้โรงพยาบาลเอกชนที่ลงทุน
ขยายกิจการหรือขยายการให้บริการในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประสบกับปัญหาอัตราการ 
ครองเตยีง (Bed occupancy rate) ทีล่ดลงตำา่มาก และมภีาวะเตยีงวา่งจำานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการลูกค้ากลุ่ม High-end เนื่องจากผู้ป่วยคนไทยที่มีรายได้ค่อนข้างสูง 
และเป็นลูกค้าหลักของโรงพยาบาลมีรายได้ลดลงจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ จึงหันไปรับบริการ
รักษาพยาบาลที่อื่น เช่น โรงพยาบาลของรัฐ ทำาให้จำานวนผู้ป่วยคนไทยที่มารับบริการรักษาพยาบาล 
ในโรงพยาบาลเอกชน (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง) ลดลงมาก โรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้จึงต้องปรับตัว 
และหันมาเพิ่มอุปสงค์ของผู้ป่วยชาวต่างชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศที่มีกำาลังซื้อสูง  
อย่างเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยอาศัยความได้เปรียบจากการอ่อนค่าของเงินบาท 
ที่ทำาให้ค่าบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยตำ่ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว (แม้ว่าจะรวมค่าเดิน
ทางและค่าที่พักแล้วก็ตาม) ทั้งนี้โรงพยาบาลบำารุงราษฏร์ ถือเป็นผู้นำาการให้บริการการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทยใ์นประเทศไทย โดยมกีารนำาทมีบรหิารจากตา่งประเทศเขา้มาจดัโปรแกรมการดแูลผูป้ว่ย 
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ และสามารถช่วยให้โรงพยาบาลผ่านพ้นปัญหาทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าว

2.2 
วิวัฒนการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ในประเทศไทย

38% ไทย

2% มาเลเซีย
ฟ�ลิปปนส 8%

สิงคโปร 33%

อินเดีย 19%
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นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ เพื่อดึงดูดให้คนจากทั่วโลกมาใช้บริการสุขภาพ
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะนำารายได้เข้าประเทศ โดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศ 
ไว้ว่า ”Thailand	 as	 World	 Class	 Health	 Care	 Destination„ โดยมีคณะทำางานจาก  
4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง  
และกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงตัวแทนโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันในการจัดทำา
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2547-2551)  
เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าว (กระทรวงสาธารณสุข, 2546)
 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ผู้ป่วย
ชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ ตามลำาดับ (รูปที่ 5) โดยสัญชาติหลัก 
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย

รูปที่ 5 
สัดส่วนของผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ที่มารับบริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2555

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2553.

เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ทำางานหรือพำานักระยะยาวในประเทศไทย  
รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำางานอยู่ในประเทศใกล้เคียง (Expatriates) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากเกิดอาการ
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ถือโอกาสใช้บริการสุขภาพในประเทศไทย
ระหว่างการมาท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับคำาแนะนำาจากเพื่อนหรือญาติที่ เคยมาใช้บริการทาง
สุขภาพในประเทศไทยมาก่อน หรือได้รับคำาแนะนำาจากผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงแรม  
บริษัทนำาเที่ยว เป็นต้น อันดับต่อมา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 
เพื่อรับบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะ (Mere patients) (รูปที่ 6) ข้อมูลในส่วนนี้สอดคล้องกับ

49.8% เอเชียแปซิฟ�ก

อื่นๆ 15.6%

ยุโรป 14.5%

อเมร�กาเหนือ 9.6%

10.5% ตะวันออกกลาง
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ที่ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางแพทย์เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 
5-10 ของตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

รูปที่ 6 
ลักษณะผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2551

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2553.

การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะอยู่ใน 
โรงพยาบาลเอกชน จากสถิติที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รวบรวมไว้ ณ เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2555 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
มีผู้ประกอบการทั้งหมด 323 ราย รวม 33,608 เตียง มีทั้งที่เป็นโรงพยาบาลเดี่ยวและกลุ่มเครือข่าย
โรงพยาบาล โดยกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัทกรุงเทพ 
ดุสิตเวชการณ์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโรงพยาบาล 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล
กรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการณ ์
ถือว่าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก หรืออันดับสองในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากบริษัท Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd (IHH)  
ของมาเลเซีย
 ในการดำาเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนด้านการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั้น 
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งได้รุกตลาดต่างประเทศมากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีการพัฒนา
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์มาตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International Accreditation) จำานวน 25 แห่ง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
2556) ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (ดูรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้ JCI ในภาคผนวก)

2.3 
ภาพรวมของการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ในประเทศไทย

41.4%
นักทองเที่ยวตางชาติ
ที่พำนักอยูในประเทศไทย

32.0%
นักทองเที่ยวตางชาติ

ที่เขารับบร�การทางการแพทย
ระหวางการทองเที่ยว

26.6%
นักทองเที่ยวตางชาติ

ที่เดินทางมาประเทศไทย
เพ�่อเขารับบร�การทางการแพทย
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ในระยะแรกมีเพียงโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือของ 
โรงพยาบาลกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และโรงพยาบาล
กรุงเทพ ภูเก็ต ที่ให้ความสนใจและประสบความสำาเร็จในการดึงดูดลูกค้าต่างชาติ แต่ในระยะหลัง
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครได้หันมาให้ความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น  
โดยใช้กลยุทธ์ในการดึงลูกค้าชาวต่างชาติด้วยการพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการการแพทย์ 
เฉพาะทาง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น มีการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ว่าโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและรักษาในด้านนั้นๆ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือและมั่นใจแก่ลูกค้า รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนของไทยบางแห่งยังมีโครงการร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในด้าน 
ความสามารถในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เช่น โรงพยาบาลพญาไทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาฮาร์วาร์ด 
ในการจัดตั้งศูนย์หัวใจพญาไท-ฮาร์วาร์ด เป็นต้น จากข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พบว่า
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนจำานวน 33 แห่ง ที่รับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากจำานวนโรงพยาบาล
เอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมทั้งหมด 218 แห่ง นอกจากนี้บางโรงพยาบาลยังมีความก้าวหน้า  
ด้วยการขยายคลินิกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไปอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการติดต่อ 
เช่น สนามบิน สนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
 ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาบริการในด้านการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้จัดตั้งแผนก 
ดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะ พร้อมทั้งจ้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
ไว้ให้บริการ เช่น ภาษาอารบิค ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย เป็นต้น รวมถึงมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ  
ตั้งแต่การรับส่งผู้ป่วยระหว่างสนามบินกับโรงพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ
วีซ่าเข้าประเทศไทย รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบของโรงพยาบาลให้มีความสวยงามคล้ายโรงแรม  
(Hospitel) มีการแบ่งส่วนพักผ่อนหย่อนใจออกจากส่วนที่รักษาพยาบาล มีร้านอาหาร ร้านค้า 
ในโรงพยาบาล มีการดูแลคนไข้พิเศษโดยเฉพาะ เช่น คนไข้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีเมนูอาหาร
ต่างประเทศ อาหารฮาลาล มีสถานที่ทำาละหมาด รวมถึงอาจมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สำาหรับเป็น 
ที่พักอาศัยของญาติผู้ป่วย
 นอกจากโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการแทบทุกแห่งจะมีฝ่ายต่างประเทศ
ที่ทำาหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลแก่คนไข้ชาวต่างชาติแล้ว โรงพยาบาลบางแห่งยังอาศัยบริษัท
ตัวแทนบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism facilitator) ทำาหน้าที่ติดต่อประสานงาน 
ในประเทศของกลุ่มลูกค้า และอำานวยความสะดวกในการนำาลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ
ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้นๆ ในประเทศไทย บริษัทตัวแทนฯ ถือเป็นช่องทางสำาคัญในการนำา 
ชาวต่างชาติมาใช้บริการสุขภาพและท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีบทบาทสำาคัญในการติดต่อ
ประสานงาน รวมถึงให้การดูแลลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ประเทศไทย บริษัทตัวแทนฯ 
จะมีทั้งที่อยู่ในประเทศต้นทางและในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะมีโรงพยาบาล 
คู่สัญญาหลายราย (และ/หรือในหลายประเทศสำาหรับบริษัทตัวแทนที่อยู่ในประเทศต้นทาง) ที่พร้อม 
จะรองรับและให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทจะช่วยจัดการในด้านการเดินทางเข้ามารับบริการ
สุขภาพ แนะนำาโรงพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นัดหมายแพทย์เพื่อทำาการรักษา อำานวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน บางรายอาจช่วยจัดหาที่พักและบริการรถรับ-ส่ง ตั้งแต่ลูกค้า 
เดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมทั้งรับ-ส่ง จากที่พักไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี้บางราย
อาจมีบริการนำาเที่ยวรอบเมือง (City tour) หรือพาไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) ทำาสปา (Spa) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
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การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยชาวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
(ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลเหล่านี้มีศักยภาพในการทำาการตลาดเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
โดยการทำาตลาดเองเป็นหลัก เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางเว็ปไซต์ 
ของโรงพยาบาล หรือสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการในต่างประเทศ (Road show) เป็นต้น หรือผ่าน
บริษัทตัวแทนบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล
เอกชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่องเที่ยวที่สำาคัญ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี พบว่าการให้ข้อมูล
ผ่านทางเว็ปไซต์และการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of mouth) ของชาวต่างชาติที่เคยมา 
รับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่สุดในด้านการตลาด 
ของทุกโรงพยาบาล

ปี	พ.ศ. จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ	(คน) อัตราการขยายตัว (% ต่อปี)

2546 973,532 -

2547 1,103,095 13.31

2548 1,249,984 13.32

2549 1,330,000 6.40

2550 1,373,807 3.29

2551 1,380,000 0.45

2552 1,390,000 0.72

2553 1,980,000 42.45

2554 2,240,000 13.13

2555 2,530,000 12.95

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556)

จากสถติจิำานวนผูป้ว่ยชาวตา่งชาต ิ(Foreign patients) ทีเ่ขา้มารบับรกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2555 ที่รายงานโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า ตลาดสำาคัญของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย คือ ญี่ปุ่น อาเซียน ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ตามลำาดับ 
ขณะที่ประเทศคู่แข่งสำาคัญของไทยในด้านการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้แก่ สิงคโปร ์
มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาล 
ของตน และประกาศเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน ขณะที่บางประเทศ 
เช่น เกาหลีใต้ ได้นำากลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ 
ด้านสุขภาพในประเทศไทย เพื่อดึงลูกค้ากลับไปรักษาในประเทศของตน

ตารางที่ 1
จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ	

พ.ศ.	2546-2555
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นไว้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น ตามทิศทาง 
การเติบโตของการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อไปรับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การเดินทางของประชากรจากประเทศที่พัฒนาแล้วมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนา 
ที่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนา รวมถึงต้นทุนค่าเดินทางระหว่างประเทศที่ลดลง จากการ 
ขยายตัวของสายการบินต้นทุนตำ่า สำาหรับในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์ในภูมิภาคนี้และมีส่วนแบ่งตลาดของผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงกว่าประเทศอื่นๆ  
ในภูมิภาคเดียวกัน ขณะที่ตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติที่สำาคัญของไทยยังคงเป็นตลาดกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิกฟิก อย่างออสเตรเลีย อาเซียน ญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ กลุ่มตลาดยุโรปที่มีเยอรมนี  
และอังกฤษเป็นตลาดหลัก สำาหรับตลาดตะวันออกกลางและอเมริกา (ที่มีสหรัฐฯ และแคนนาดา 
เป็นตลาดหลัก) มีส่วนแบ่งตลาดในลำาดับรองลงมาอีก อย่างไรก็ตาม ภาพส่วนแบ่งตลาดผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติของไทยได้สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กที่สุด 
เมื่อเทียบกับตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ คือ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 5-10 ของตลาดผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติทั้งหมด

2.4 
สรุป
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของสินค้าท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง 
(High value tourism) และเป็นหนึ่งในนโยบายสำาคัญของรัฐบาลที่จะใช้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย  
(Medical hub) ทั้งนี้กว่าทศวรรษที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2556) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ทั้งภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งปัจจัย
ผลักดัน (Push factors) และปัจจัยดึงดูด (Pull factors) ที่สำาคัญ ที่ทำาให้ชาวต่างชาติมีความ
ต้องการเดินทางข้ามพรมแดนมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชีย ได้แก่

ก)	ปัจจัยผลักดัน	(Push	factors)
 1) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงในประเทศที่พัฒนาแล้ว กล่าวคือ ราคาค่าบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนาจะถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการประเภทเดียวกัน 
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำาให้ผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยเฉพาะจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย ต้องการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ 
ในประเทศกำาลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
 2) บริการทางการแพทย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ
ของคนในประเทศ สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดปัญหานี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร  
กล่าวคือ มีประชากรวัยสูงอายุในจำานวนที่มากขึ้น นอกจากนี้จำานวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง 
(สามารถรอได้) เช่น โรคฟัน โรคกระดูก เป็นต้น ก็มีมากขึ้น ทำาให้ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวตัดสินใจ 
มารับบริการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 3) บริการทางการแพทย์บางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักประกันสุขภาพ 
ที่มีอยู่ เช่น การทำาศัลยกรรมความงาม ทำาให้ต้องเดินทางมารับบริการในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
ที่มีค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับบริการประเภทดังกล่าวตำ่ากว่า

CHAPTER

III

บทที่ 3 
ก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ในประเทศไทย: 
มุมมองของผู้ประกอบก�ร

3.1 
บทนำา
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 4) บริการทางการแพทย์บางประเภท มีระยะเวลารอคิวการเข้ารับการรักษาพยาบาลนาน  
(Long waiting queues) ทำาให้ผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ดังกล่าวตัดสินใจเดินทาง 
มารับบริการในต่างประเทศ เนื่องจากเข้าถึงบริการได้ง่ายกว่า

ข)	ปัจจัยดึงดูด	(Pull	factors)
 1) การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนตะวันตกของประเทศไทย และหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียมีความก้าวหน้าทัดเทียมหรือเจริญกว่าหลายประเทศแถบตะวันตก
 2) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำาให้การเคลื่อนย้ายของยา และข้อมูลการ
รักษาพยาบาลระหว่างประเทศทำาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
 3) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการบินที่ทำาให้การเดินทางระหว่างประเทศมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังมีต้นทุนการเดินทางถูกลง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำานวนเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศในสายการบินต้นทุนตำ่า
 4) เหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีอาคารเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ในมหานครนิวยอร์ก  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทำาให้ชาวตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ยากลำาบากมากขึ้น จึงหันมาสนใจเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศแถบเอเชียมากขึ้น
 5) ประเทศไทยและหลายประเทศในแถบเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำาให้
สามารถผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ได้ในคราวเดียวกัน
 6) การส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์จากรัฐบาลของหลายๆ 
ประเทศในเอเชีย

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำาให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยว
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว
 อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยยังคงมีน้อย 
ทำาให้การวางนโยบายของภาครัฐขาดเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับภาคเอกชน ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง 
อาจเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของนิยามของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourist)  
รวมทั้งข้อจำากัดในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลและ/สถานพยาบาลเอกชนที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง จึงไม่ต้องการ
ที่จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ออกสู่สาธารณะ 
ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลกับภาครัฐ เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของตนเอง
 การไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ส่งผลให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนนักท่องเที่ยวทางการแพทย์ หรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ 
ที่เผยแพร่ออกมาไม่สะท้อนภาพที่แท้จริงของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย ดังนั้น 
การศึกษาในส่วนนี้จะเน้นการวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญบางประเด็นของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
ของประเทศไทย เช่น ลักษณะของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์จาก 
โรงพยาบาลเอกชน สาเหตุของการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ประเภท 
ของบริการทางการแพทย์ที่ เลือกใช้ และช่องทางการตลาดที่โรงพยาบาลใช้ในการดึงดูดให้ 
ชาวต่างชาติมารับบริการ รวมถึงผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียน เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลที่เป็น 
มุมมองของผู้ประกอบการในธุรกิจทางการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงการการแพทย์ในการให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว
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ดังนั้นการศึกษาในบทนี้จึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบตัวต่อตัว (In-depth interview) และมีกลุ่มผู้บริหาร/ผู้บริหารด้านการตลาดของ 
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำาในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต จำานวน 10 แห่ง รวมถึง 
ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical tourism assistance) และผู้บริหารบริษัท 
ให้บริการด้านคำาปรึกษาในการจัดการบริการสุขภาพเชิงกลยุทธ์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์  
เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ 
การเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียของประเทศไทย
 ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการนำาเสนอภาพของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ของไทยที่วิเคราะห์จากมุมมองของผู้ให้บริการ ซึ่งจะนำามาสู่ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทยที่มีผู้ให้บริการทางการแพทย์ในภาคเอกชนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการเข้าใจและนำาข้อมูล
ดังกล่าวมาประกอบการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ให้
บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
ในภูมิภาคนี้ โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการบริการ (Service hub)  
ความรูท้างวชิาการ (Academic hub) และผลติภณัฑท์างการแพทย ์(Product center) ซึง่การทอ่งเทีย่ว 
เชิงการแพทย์เป็นหนึ่งแนวทางและเครื่องมือที่จะนำามาสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
ของประเทศไทย
 ทั้งนี้ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
กับความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในหลายๆ ประเด็น และเป็นที่ทราบกันดีว่า การเติบโตของ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นสำาคัญ
 ดังนั้นในที่นี้จึงขอนำาเสนอข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
ที่เป็นมุมมองของผู้ให้บริการ (ภาคเอกชน) เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์กับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้ง 
มีความแตกต่างกันในเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์  
ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) กับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical 
tourism) ซึ่งจะนำามาสู่นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนที่แตกต่างกันของภาครัฐ โดยนโยบาย
ที่แตกต่างกันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งตรงกับความต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังมีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งต่อภาครัฐในการเข้าใจถึงมุมมองและแนวทางที่ภาคเอกชนใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทย ซึ่งจะเป็นฐานความรู้ที่สำาคัญในการวางนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ที่สอดคล้องกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ทำาให้เกิดการใช้งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในที่สุดจะนำามาสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยในอนาคต

3.2 
โครงสร้างตลาด
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ
และข้อมูลการตัดสินใจ
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ในเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของไทย พบว่า ในมุมมองของผู้ประกอบการ 
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของเอเชีย เนื่องจากมีเทคโนโลยี ความรู้  
และประสบการณ์ทางการแพทย์เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากจำานวน 
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์/คลินิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล พบว่า ประเทศไทย 
มี โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสถาบัน Joint  
Commission International Accredited Organization สูงถึง 47 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในเอเชีย 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาล
ในภูมิภาคเช่นเดียวกับประเทศไทย อย่างเช่น สิงคโปร์ (มี JCI 22 แห่ง) อินเดีย (มี JCI 22 แห่ง) 
มาเลเซีย (มี JCI 9 แห่ง) และเกาหลีใต้ (มี JCI 38 แห่ง) เป็นต้น
 อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ถือเป็นประเทศคู่แข่งที่สำาคัญของไทยในด้านการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ และมักถูกหยิบยกมากล่าวถึงในเชิงเปรียบเทียบกับไทยเสมอ โดยเชื่อกันว่า 
ประเทศสิงคโปร์มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางเหนือกว่าไทยเล็กน้อย เช่น  
มีการใช้อนุภาคโปรตอนในการรักษาโรคมะเร็ง หรือการใช้เทคโนโลยีด้าน Bio-medicine เป็นต้น 
แต่ประเทศสิงคโปร์ก็มีข้อจำากัดในเรื่องการขยายตัวของโรงพยาบาล เนื่องจากประเทศสิงคโปร ์
มีพื้นที่จำากัด (ข้อจำากัดทางด้านอุปทาน) รวมทั้งประเด็นของการตอบสนองความต้องการใช้บริการ
ทางการแพทย์ของคนในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีคนจากประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่างอินโดนีเซียที่นิยมเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นโรงพยาบาล
ที่มีอยู่ในสิงคโปร์จึงไม่สามารถรองรับความต้องการของชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปใช้บริการ
ทางการแพทย์ได้เป็นจำานวนมาก
 หากพิจารณาในเรื่องของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับจากชาวต่างชาติในการเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี ้ 
โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ 
สูงถึง 2.53 ล้านคน และมีรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติประมาณ 121.66 พันล้านบาท (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 2556) โดยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.20 ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 
เป็นต้นมา นอกจากนี้จากการประมาณการณ์ของ Lin, Lee and Huang (2009) Euromonitor  
(2012) และการศึกษาในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตธุรกิจทางการแพทย์ที่ให้บริการ 
กับชาวต่างชาติจะมีความสำาคัญเพิ่มขึ้นสำาหรับประเทศไทย ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย พบว่า ประเทศไทยยังมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงกว่าทั้ง 3 ประเทศ 
ประมาณ 2-4 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต (Huang, 2012) 
 ดงันัน้สามารถสรปุไดว้า่ ปจัจบุนัประเทศไทยถอืเปน็ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารทางการแพทย์
ของภูมิภาคเอเชีย (โดยเฉพาะในอาเซียน) ซึ่งภายใต้ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ดังกล่าว  
ภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน) ได้ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสุขภาพ ศัลยกรรมความงาม  
ทันตกรรม และศัลยกรรมกระดูก (พิจารณาจากสัดส่วนบริการทางการแพทย์ที่ชาวต่างชาติ 
นิยมเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทยในรูปที่ 7) เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการ และความ 
ได้เปรียบในเรื่องของราคา (มาร์เก็ตไว้ส์, 2553; กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2556)
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จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) และการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ (Medical tourism) มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะในมิติของการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ (Foreign patients) อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
บริการทางการแพทย์ (ผู้ประกอบการ) พบว่า ในการทำาการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
ของผู้ประกอบการ มีเป้าหมายและความชัดเจนในการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังแสดงในรูปที่ 8 เนื่องจากผู้ป่วยชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มมีช่องทางของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการทางการแพทย์แตกต่างกัน ภายใต้เหตุผลของ 
การเลือกมาใช้บริการทางการแพทย์ ณ ต่างประเทศที่เหมือนกัน

รูปที่ 7 
สัดส่วนบริการทางการแพทย์

ที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ

ที่มา: จากการประมาณการโดย 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2556)

11.3% ทันตกรรม

14.1% ศัลยกรรมกรรม

17.5% ตรวจสุขภาพ

อื่นๆ 39.8%

10.5% ศัลยกรรมกระดูก

6.8% ผาตัดหัวใจ

รูปที่ 8 
โครงสร้างและแหล่งข้อมูลการตัดสินใจ

ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ที่มา: สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย (2556)

MEDICAL HUB

Residental Expatriates
(รอยละ 70-80)

• Expat • Long Stay

Medicated Tourists
(รอยละ 10-15)

• General Tourists

Medical Tourists
(รอยละ 5-10)

• Medical Tourist Proper
• Vacationing Patients

• Mere Patients

• Medical Assistance Company
• Hospital Website

• Friends and Relatives

Insurance • Medical Tourists Facilitators
• Hospital Website

• Road Show
• Friends and Relatives

FOREIGN PATIENTS REASONS
• Technology or Service Gap
• Price Gap
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ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ที่เป็นชาวต่างชาติของประเทศไทย ในที่นี้จะ
นำาเสนอถึงเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทย 
ซึ่งตามความเห็นของผู้ประกอบการ พบว่า โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารับบริการ
ทางการแพทย์ที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลที่สำาคัญ 2 ประการ ดังมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 1)	 ช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์	 (Technology	 gap)	 หรือช่องว่าง 
ในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์	 (Service	 gap) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ใช้
บริการอาศัยอยู่ กล่าวคือ หากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความทันสมัยและ/มีความ
ก้าวหน้ามากกว่าในประเทศที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ ซึ่งอาจเป็นภูมิลำาเนาของตนเอง หรือประเทศ
ที่ตนมาอาศัยหรือเข้ามาทำางาน ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทยเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยไม่กังวลในเรื่องของราคาค่าบริการทางการแพทย์ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการภายใต้เหตุผลนี้มักเป็นผู้ใช้บริการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือมีบุคคลอื่นรับภาระ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ เช่น บริษัทประกัน บริษัทที่ตนทำางานอยู่ รัฐบาลของประเทศตนเอง 
เป็นต้น ผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นเพื่อนบ้าน
ของประเทศไทย เช่น พม่า สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น (ข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด) 
 ซึ่งมีทั้งที่เป็นพลเมืองของประเทศเหล่านั้น (มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศเหล่านั้น) และ 
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ในช่วงหลังเหตุการณ์ 9-11 ยังม ี
กลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นชาวตะวันออกกลางเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
รวมทั้งในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดมากขึ้นในการ
ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง ทำาให้ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้เดินทางเข้าไป 
รับบริการทางการแพทย์ในสหรัฐฯ ได้ยากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ 9-11 ซึ่งจากข้อมูล
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก
ตะวันออกกลางในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด
	 2)	 ช่องว่างทางด้านราคา	 (Price	 gap) กล่าวคือ จากการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ของประเทศไทย และจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ของประเทศไทย ทำาให้ในปัจจุบันบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน 
การให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มประเทศเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา 
แต่เมื่อเทียบกับระดับราคาการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแล้ว  
พบว่า ยังมีราคาตำ่ากว่ามาก ทำาให้ผู้ใช้บริการจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เป็นต้น เลือกที่จะเดินทางมารับบริการทางแพทย์ที่ประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพการให้บริการ
ที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่มีราคาที่ตำ่ากว่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของไทย 
กลุ่มนี้รู้สึกว่าการเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมีความคุ้มค่าเงินที่จ่าย  
(Value for money) นอกจากนี้การเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่
ต้องเสียเวลากับการรอคิวเพื่อเข้ารับการรักษาที่นาน ซึ่งหากใช้บริการทางการแพทย์บางประเภท 
ในประเทศของตนเอง เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนเข่า อาจต้องเสียเวลารอคิวการรับการรักษาตั้งแต่ 
ครึ่งปีขึ้นไป ดังนั้นผู้ ใช้บริการกลุ่มนี้จึงตัดสินใจเลือกเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทยแทนการรอคิวรับเข้ารับการรักษาในประเทศของตนเอง
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นอกจากเหตุผลที่สำาคัญทั้งสองด้านแล้ว ผู้ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้ความเห็นว่า  
ยังมีปัจจัยสำาคัญอื่นๆ ที่เกื้อหนุนและกระตุ้นให้ชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกเดินทางมารับบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย ดังนี้
 ก) ความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ม ี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของตนเอง ความมีชื่อ
เสียงของโรงพยาบาลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของคุณภาพในการรักษาที่ดีและการได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น มาตรฐานของ JCI เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการรับรองผลการ
รักษาหรือบริการที่ให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ โรงพยาบาลบางแห่งยังให้การการันตีผลการรักษาหรือ 
การให้บริการของตนเองในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น ยินดีคืนเงินหรือให้การรักษาพยาบาลใหม ่ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผลการรักษาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ในกรณีของการศัลยกรรมความงาม 
เป็นต้น
 ข) เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร 
คอยสนับสนุน ในประเด็นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง 
ได้พยายามพัฒนาตนเองเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรม
ความงาม เป็นต้น รวมทั้งมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีและความรู้ในการให้บริการทางการแพทย ์ 
เช่น เทคโนโลยีการผ่าตัดที่ไร้รอยแผลเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การลงทุน 
ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทย ยังคงเป็นลักษณะของต่างฝ่ายต่างทำา หรือโรงพยาบาล
แต่ละแห่งลงทุนกันเอง ขาดการร่วมมือเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนในประเทศสิงคโปร์ที่ลงทุน
ร่วมกันในการสร้างเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน เป็นต้น
 ค) ความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของแพทย์ไทย รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ 
ที่ดีของการรักษา อย่างไรก็ตามความมีชื่อเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญของตัวแพทย์  
และการลงทุนด้านการวิจัยของภาคเอกชนเป็นสำาคัญ ขณะที่ภาครัฐยังไม่มีการส่งเสริมและเผยแพร่
ให้เห็นถึงศักยภาพของแพทย์ไทยในระดับนานาชาติมากนัก
 ง) ระดบัราคาคา่บรกิารทางการแพทยท์ีต่ำา่กวา่ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อยา่งสหรฐัอเมรกิา 
หรือประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมทั้งกลุ่มประเทศโอซีเนีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีค่าครองชีพ 
(Cost of living) ถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งที่สำาคัญอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย
 จ) ความได้เปรียบในเรื่องของทำาเลที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งถือว่าอยู่ในชัยภูมิที่เป็น
จุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ทำาให้การเดินทางคมนาคมมีสะดวกกว่าประเทศอื่นๆ ประกอบกับ
การมีสายการบินต้นทุนตำ่าที่เปิดให้บริการในหลายเส้นทางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
ได้มีส่วนช่วยให้ต้นทุนค่า เดินทางมาประเทศไทยหรือค่า เดินทางภายในประเทศตำ่ ากว่ า 
ในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับประเทศไทยยังมีสถานที่พักแรมคอยให้บริการหลากหลายรูปแบบ  
และมีระดับราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำาคัญอย่างสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย
 ฉ) ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำาให้สามารถผนวกกิจกรรมท่องเที่ยว 
เข้ากับการรับบริการทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ด้วยวัฒนธรรมความเป็นไทยที่มีความเป็นมิตร 
และยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน หรือที่เรียกว่า Thainess ได้ช่วยให้ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์
ในประเทศไทยมีความอบอุ่น และปลอดภัยเมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)30

จากรูปที่ 3.2 ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ (Foreign patients) 
ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนของไทยออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
 กลุ่มที่	 1 เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่พำานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน 
(Residential expatriate) ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ทั้งหมด แบ่งเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย (Expatriate) ร้อยละ 70-75 
และอีกร้อยละ 5 เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำานักระยะยาวในประเทศไทย (Long stay)  
ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะอาศัยข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์  
(Medical Assistance Company) การสืบค้นทางเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล และการสอบถาม 
จากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ในการตัดสินใจเพื่อเลือกเดินทางมารับบริการในต่างประเทศหรือ 
เลือกโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้สามารถอธิบายลักษณะของผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ใน 2 กลุ่มย่อย ได้ดังนี้
 ก) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย (Expatriate) เช่น เจ้าหน้าที่ของ
สถานฑูตต่างประเทศที่ประจำาการในประเทศไทย พนักงานของบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำางานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น 
ซึ่งมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ด้อยกว่าประเทศไทย ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ 
จะได้รับการดูแลโดยบริษัทประกัน (Insurance) หรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical 
Assistance Company) ของรัฐบาล หรือบริษัทที่ผู้ป่วยทำางานอยู่ในการคำาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือก
สถานพยาบาลที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์
 ข) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำานักระยะยาวในประเทศไทย (Long stay) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างชาติที่เกษียณหรือมีอายุมาก แล้วเลือกเดินทางเข้ามาพำานักระยะยาวในประเทศไทย 
เนื่องจากมีค่าครองชีพตำ่ากว่าในประเทศของตน โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ
เลือกโรงพยาบาลโดยสอบถามจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด และบางครั้งจะอาศัยข้อมูลจากการสืบค้น
จากเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล รวมถึงเลือกสถานที่พยาบาลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
ทางการแพทย์จากบริษัทประกันสุขภาพที่ตนเองถือกรมธรรม์ได้
 กลุ่มที่	 2 ชาวต่างชาติโดยทั่วไปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (General  
tourists) แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ง Cohen (2008) เรียกผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ว่า ”Medicated tourists„ ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ 
ภายใต้การดูแลของบริษัทประกัน โดยมีการคาดการณ์ว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยชาวต่างชาติ  
กลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งกระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สำาคัญของประเทศไทยอย่างเช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สมุย เชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ตามเมือง
ท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศไทยจึงมีโรงพยาบาลเอกชนที่คอยให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้ 
และหากเป็นกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยหนักก็จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ โดยส่วนใหญ ่
ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษ เป็นต้น หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 กลุ่มที่ 	 3  นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourists) ซึ่งคาดว่ามีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ของ 
การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมารับบริการทางการแพทย์ ซึ่งอาจมีทั้งที่เดินทางมารับบริการ 
ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศไทย หรืออาจเดินทาง 
มารับบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย โดยแหล่งข้อมูลสำาคัญของผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติกลุ่มนี้สำาหรับการเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ บริษัท
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ตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Facilitator) เว็ปไซต์ของโรงพยาบาล การจัด
แสดงนิทรรศการในต่างประเทศ (Road show) ของโรงพยาบาล และเพื่อนหรือคนใกล้ชิด เป็นต้น 
ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
 ก) ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางการแพทย์โดยตรง  
ขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะไม่มีการทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใดๆ ซึ่ง Cohen (2008)  
เรียกนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กลุ่มนี้ว่า ”Mere patients„
 ข) ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ถือโอกาสทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างช่วงเวลาการ 
พักฟื้น หรือหลังเข้ารับบริการทางการแพทย์ ซึ่ง Cohen (2008) เรียกนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
กลุ่มนี้ว่า ”Vacationing patients„
 ค) ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวและรับบริการทางการแพทย์
ในเวลาเดียวกัน โดยการตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย อาจเกิดขึ้นก่อนเดินทาง 
มาประเทศไทย (ตัดสินใจ ณ ประเทศต้นทาง) หรือเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ได้ (ตัดสินใจ  
ณ จุดหมายปลายทาง) Cohen (2008) เรียกนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กลุ่มนี้ว่า ”Medical tourist 
proper„

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็นชุดตัวอย่าง พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ 
จะมีสัดส่วนของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่พำานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน  
(Residential expatriate) มากที่สุด ประมาณร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน  
รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วยชาวต่างชาต ิ
ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะมีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 5-10  
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด
 ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีทั้งกลุ่มที่ 
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง (Out of pocket) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์ 
เนื่องจากบริการทางการแพทย์ที่มาใช้บริการเป็นลักษณะของการทำาศัลยกรรมความงามหรือ 
ทันตกรรมซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 
ที่ถือครอง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่พำานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน 
และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรัฐบาล บริษัทประกัน หรือนายจ้าง (Third party) เป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษา
พยาบาล
 จากรูปที่ 3.2 ในส่วนของข้อมูลที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือก
สถานพยาบาล และจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าแหล่งข้อมูลหรือที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ที่สำาคัญ
สำาหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ คือ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Facilitator)  
และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical Assistance Company) ดังนั้นเพื่อให้เห็น 
ความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลทั้งสอง ในที่นี้จึงขอขยายความในประเด็นนี้เพิ่มเติม ดังมี 
รายละเอียดพอสังเขปดังนี้
	 1)	 Medical	 tourism	 facilitator เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (Tour agent)  
ที่ติดต่อโรงพยาบาลผ่านฝ่ายการตลาด (Marketing) โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เสนอราคาสำาหรับ 
ค่าบริการทางการแพทย์แต่ละประเภท จากนั้นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวจะเป็นผู้กำาหนดโปรแกรม 
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เสนอให้กับนักท่องเที่ยว (ลูกค้า) ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้จะประกอบไปด้วยบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวในระหว่างพักฟื้นหรือหลังเข้ารับ
การรักษา รวมทั้งที่พัก โดยนักท่องเที่ยวจะซื้อเพจเกจทัวร์/เพจเกจการใช้บริการทางการแพทย์จาก
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว จากนั้นบริษัทจะเป็นผู้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 
ขณะที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้อำานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางระหว่างสนามบินถึงโรงพยาบาล 
รวมทั้งคอยรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างที่พำานักอยู่ในประเทศไทย เช่น จากโรงแรมที่พักมายัง 
โรงพยาบาล หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือโรงแรมที่พักไปสนามบิน เป็นต้น
 สำาหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใช้พิจารณาเพื่อเลือก
โรงพยาบาลให้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า ได้แก่
 ก) เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการอ้างอิงจากบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical 
Assistance Company)
 ข) ความพร้อมของโรงพยาบาลในการสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามช่วงเวลา 
ที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวต้องการได้มาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น การได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน JCI เป็นต้น
 ค) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาพยาบาล คือ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความ 
ผิดพลาดในการรักษาพยาบาลตำ่า
 ง) สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม เช่น ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการ
ท่องเที่ยว หรือสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

	 2)	 Medical	 assistance	 company เป็นบริษัทที่คอยให้บริการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำางานอยู่ในบริษัทข้ามชาติ แท่นขุดเจาะนำ้ามัน บริษัทไทยชั้นนำา  
กลุ่มธนาคารชั้นนำา กลุ่มประกันชั้นนำา เป็นต้น ที่มีสาขาอยู่ในต่างประเทศ โดยการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิเช่น การแพทย์ การขนย้ายผู้ป่วย การให้บริการ
ฉุกเฉิน บริการ Medicals air service และบริการ Concierge เช่น บริการ Roadside/Home 
assistant เป็นต้น โดยมีลักษณะของการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ ประชุมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (VDO Chart) การติดต่อกับศูนย์ในประเทศต่างๆ
 ลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์จะต้องเสียค่าสมาชิกรายปีให้กับบริษัทฯ 
ซึ่งมีอัตราค่าบริการหลายอัตราขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของบริการทางการแพทย์ที่ต้องการ เช่น  
ในกรณีของ International SOS Service ซึ่งมีศูนย์ (Office) อยู่ 26 แห่ง ใน 25 ประเทศทั่วโลก  
(ในประเทศเวียดนามมี 2 ศูนย์ คือ ที่โฮจิมินห์ และฮานอย) จะคิดค่าสมาชิกรายปีในอัตรา  
1,000 US$ต่อราย หาก SOS ต้องเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับการรับบริการทางการแพทย์ รวมทั้ง
เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่ลูกค้าได้รับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือค่าสมาชิก
รายปีในอัตรา 200 US$ต่อราย ในกรณีที่ SOS เป็นผู้เสนอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 
ที่ลูกค้าต้องจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาให้กับบริษัทที่ลูกค้าทำางานซึ่งเป็นสมาชิกของ SOS พิจารณาแล้ว 
บริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่เสนอโดย SOS มีความ 
เหมาะสมกับราคา และลูกค้าควรเข้ารับบริการทางการแพทย์ดังกล่าวหรือไม่
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สำาหรับในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยและสิงคโปร์ได้รับการยอมรับ (Global agreement) จาก  
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ต่างๆ ว่าเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ (Center of excellence) 
ด้านบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามในการเลือกประเทศเพื่อส่งลูกค้าไปรับการรักษา หรือการ
เสนอรายชื่อ (List) ของประเทศที่จะเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ให้ลูกค้าเลือก บริษัทที่ปรึกษา
ทางด้านการแพทย์ มีหลักเกณฑ์สำาคัญในการพิจารณาดังนี้
 1) ความยากง่ายด้านโลจิสติก (Logistic) เช่น ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
เป็นต้น
 2) กรอบบังคับของเวลา เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง หรือการขนส่งผู้ป่วย เป็นต้น
 3) ความประสงค์ของผู้ป่วยว่าต้องการไปรับบริการทางการแพทย์ในประเทศใด
 4) ความยากง่ายในการหาเที่ยวบิน เช่น มีเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ  
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรือไม่ เป็นต้น
 5) ต้นทุนการรักษาพยาบาลในประเทศนั้นๆ

ส่วนหลักเกณฑ์ที่บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ใช้ในการเลือกโรงพยาบาลที่จะส่งลูกค้าไป 
รับการรักษา หรือการเสนอรายชื่อของโรงพยาบาลให้ลูกค้าเลือก คือ
 1) มาตรฐานในการรักษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น JCI 
HA หรือ ISO เป็นต้น
 2) ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล เขียน และการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย (Reporting capability) เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ 
ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำารายงานในส่วนนี้ด้วยตนเอง
 3) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล โดยที่แพทย์หรือพยาบาลอาจจะไม่จำาเป็นต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษา 
ต่างประเทศนั้นๆ ได้เอง แต่ทางโรงพยาบาลต้องมีหน่วยงานหรือบุคลากรเฉพาะที่เข้ามาช่วย 
ประสานงานในเรื่องนี้ให้กับผู้ป่วย
 4) ราคาค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ไม่ตั้ง/กำาหนดราคาค่ารักษา
พยาบาลที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้ามากจนเกินไป

จากข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดูแลลูกค้าหรือการส่งลูกค้าของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitator) ให้กับโรงพยาบาลจะเป็นลักษณะของ Mass หรือ 
Group (Mass medical tourism) ที่มีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยว 
ขณะที่การดูแลหรือการส่งลูกค้าของบริษัที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical assistance  
company) ให้กับโรงพยาบาลจะเป็นในลักษณะของ Individual ที่เป็นการเข้ามารับการรักษา
พยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่มีการทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวหรือมีโอกาสทำากิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในช่วงพักฟื้นก็ได้
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จากหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) ประกอบด้วย  
2 ส่วน คือ บริการทางการแพทย์ (Medical treatment) ที่เป็นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์
ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (Untong, 2012; อัครพงศ์ อั้นทอง, 2556) 
ดังนั้นในส่วนนี้จะนำาเสนอประเภทของบริการทางการแพทย์และรูปแบบการให้บริการที่นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์นิยมใช้ในประเทศไทย โดยข้อมูลในส่วนนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์โรงพยาบาลเอกชน
ที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา สำาหรับ
เชียงใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายของการขายบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่ได้นำาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย มีการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญ 3 กลุ่มบริการ ดังแสดงในรูปที่ 9  
คือ การศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery) การทันตกรรม (Dental care) และบริการ 
ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพ (Health Check-up) การรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน 
(Complex disease) ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

3.3 
ประเภทของบริการ
ทางการแพทย์และรูปแบบ
การให้บริการ

รูปที่ 9 
บริการทางการแพทย์

ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

เชิงการแพทย์ของไทย

ที่มา: สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย (2556)

ประเภทของบร�การทางการแพทย

บร�การทางแพทยอื่นๆศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม

1)	บริการด้านศัลยกรรมความงาม	(Cosmetic	surgery) 
 นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการประเภทนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ประเทศโอเซียเนีย อย่างออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งบางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี 
ฝรั่งเศส เป็นต้น นักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางมาศัลยกรรมทรวงอก 
ที่ประเทศไทย โดยมีปัจจัยทางด้านราคาเป็นเหตุผลสำาคัญที่ เลือกมาใช้บริการประเภทนี้  
ในประเทศไทย เนื่องจากราคาค่าบริการของประเทศไทยมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ  
รวมทั้งความมีชื่อเสียงของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติถึงคุณภาพของการให้
บริการศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะในเรื่องของศัลยกรรมทรวงอกที่ไม่มีแผลเป็นหลังจาก 
การทำาศัลยกรรม
 นอกจากปัจจัยทางด้านราคาและความมีชื่อเสียงของไทย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้
ยังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการของโรงพยาบาล/แพทย์ไทย ซึ่งดูได้จากการกลับมา 
ใช้บริการซำ้าสำาหรับการทำาศัลยกรรมความงามประเภทอื่นๆ เช่น เสริมจมูก รวมทั้งการบอกต่อ  
แนะนำา หรือพาเพื่อน ญาติ หรือคนใกล้ชิดมาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทย นักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่ใช้บริการประเภทนี้ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลและ/สถานพยาบาล
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น 
เนื่องจากการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทนี้ไม่จำาเป็นต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน 
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ทำาให้ผู้ใช้บริการและญาติสามารถทำากิจกรรมท่องเที่ยวได้ขณะที่เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย ์
ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมทำากิจกรรมท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์และจะเดินทางกลับ
ประเทศตนเองหลังจากการพักฟื้นเสร็จแล้ว
 การให้บริการผ่าตัดเสริมความงามโดยทั่วไป หากเป็นการผ่าตัดทั้งตัวจะใช้เวลาประมาณ 
6 ชั่วโมง และใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1 อาทิตย์ ขณะที่การผ่าตัดเสริมทรวงอกจะใช้เวลาประมาณ  
2 ชั่วโมง และใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1 อาทิตย์ จึงจะกลับมาตัดไหม และหลังผ่าตัดไปแล้ว 3-5 ปี 
ก็จะต้องกลับมาทำาใหม่ในลักษณะของการมาเก็บงานที่เคยทำามาแล้ว

2)	บริการด้านทันตกรรม	(Dental	care)	ไม่ว่าจะเป็นการรักษารากฟัน	(Root	canal)	
 ทันตกรรมตกแต่ง (Cosmetic dental) ทันตกรรมรากเทียม (Dental implant) เป็นต้น 
โดยนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการประเภทนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
โอเซียเนีย อย่างออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งบางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส 
เป็นต้น เนื่องจากในประเทศดังกล่าวมีราคาค่าบริการด้านทันตกรรมที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การ 
รับบริการทันตกรรมประเภทเดียวกันในประเทศไทยจะมีต้นทุนที่ตำ่ากว่า และมีความคุ้มค่า 
เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ใช้บริการทันตกรรมจะมีลักษณะคล้ายกับ 
กลุ่มที่ใช้บริการประเภทศัลยกรรมความงาม คือ ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลและ/
สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น พัทยา ภูเก็ต 
เป็นต้น เนื่องจากการรับบริการทันตกรรมใช้เวลาไม่นาน และไม่จำาเป็นต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล 
ทำาให้ผู้ใช้บริการและญาติสามารถผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับการรับบริการทางการแพทย์
ประเภทนี้ได้

3)	บริการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
 ก)	บริการตรวจสุขภาพ	(Health	check-up) นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เข้ารับบริการ
ประเภทนี้ ส่วนใหญ่มีการทำากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมด้วยเสมอ เช่น เดินทางมาตีกอล์ฟ มาพักผ่อน
ท่องเที่ยวตามชายทะเล เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ตัดสินใจตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง 
โดยมีเป้าหมายที่จะมารับบริการตรวจสุขภาพในประเทศไทยร่วมกับการทำากิจกรรมการท่องเที่ยว  
และกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทยเป็นหลัก แต่มา 
ตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เนื่องจากเห็นการ
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาของโรงพยาบาล หรือการได้รับความแนะนำาชักชวนจากเพื่อน หรือ 
คนใกล้ชิด นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ใช้บริการลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางด้านราคา 
เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพในประเทศไทย
	 ข)	 การรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน	 (Complex	 disease) ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาล 
ที่ต้องการแพทย์เฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคกระดูก โรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท เป็นต้น นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มารับบริการประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น สปป. ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความทันสมัยและแพทย์ผู้รักษามีความชำานาญมากกว่าประเทศ 
ที่ผู้ป่วยเหล่านั้นอาศัยอยู่
 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของชาวตะวันออกกลางที่นิยมเดินทางมารับบริการประเภทนี้ 
ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความเชื่อถือชื่อเสียงของแพทย์และโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย รวมทั้งการเดินทางมารับการรักษาในประเทศไทยยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
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ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ตำ่ากว่าการเดินทางไปรับการรักษาที่สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป ชาวต่างชาติ
กลุ่มนี้มีทั้งที่รับผิดชอบค่ารักษาด้วยตนเอง (Out of pocket) และกลุ่มที่มีรัฐบาล บริษัทประกัน 
หรือนายจ้าง (Third party) เป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ 
 นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มารับบริการจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อน รุนแรง  
ส่วนใหญ่มักเลือกรับบริการ ณ โรงพยาบาลและ/สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลัก 
เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาล 
และ/สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
 การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีลักษณะพิเศษที่สำาคัญซึ่งแตกต่างจาก 
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของการท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่มีความเป็นฤดูกาล (Seasonal)  
โดยการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยทั่วไปจะไม่เป็น 
ไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว (Tourism seasonality) หรือมีการใช้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว  
แต่จะมีพฤติกรรมการใช้บริการที่ตรงกันข้ามกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็น
ช่วงฤดูท่องเที่ยวของภูเก็ตมักจะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น 
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  
เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือหลังจากการฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่กับครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
การจัดโปรแกรมของบริษัทที่เป็นตัวแทนการขายบริการ

จากประเภทของบริการทางการแพทย์ที่นำาเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริการทางการแพทย์แต่ละ
ประเภทมีกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะค่อนข้างสูง รวมทั้งมีลักษณะพิเศษที่สำ าคัญของการใช้
บริการทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยความเชื่อใจและความเชื่อมั่นในการรักษา ทำาให้ผู้ให้บริการหรือ 
โรงพยาบาลมีแนวทางหรือช่องทางการนำาเสนอข้อมูลให้แก่กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีแนวทาง
การทำาการตลาดที่แตกต่างกัน ตามความชำานาญและข้อจำากัดของโรงพยาบาลนั้นๆ โดยมีทั้งแนวทาง
การมุ่งเจาะตลาดเชิงลึกหรือแนวตั้ง (Vertical) ที่เน้นตลาดคุณภาพ จ่ายสูง แต่มีจำานวนผู้ใช้บริการ
ไม่มาก เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน การให้บริการศัลยกรรมความงาม เป็นต้น  
และกลุ่มที่มุ่งเจาะตลาดเชิงกว้างหรือแนวนอน (Horizontal) ที่เน้นกลุ่มผู้ใช้บริการจำานวนมาก 
เป็นสำาคัญ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสามารถสรุปแนวทางการทำาการตลาดหรือช่องทางการตลาด 
ของโรงพยาบาลในการเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
 1) การให้คลินิคหรือโรงพยาบาลในต่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner)  
กับโรงพยาบาลจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทนั้นๆ มาพบปะ
พูดคุยกับแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อรับทราบข้อมูลการให้บริการ เช่น การจัดงานแนะนำาบริการ
ของคลีนิคผู้มีบุตรยาก การรักษาพยาบาลด้วยสเตมเซลส์ เป็นต้น รวมถึงการจัดงานแนะนำาบริการ
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในลักษณะของการจัดนิทรรศการในต่างประเทศ (Road show) 
 2) การใช้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitators)  
ที่ติดต่อโรงพยาบาลผ่านฝ่ายการตลาด (Marketing) โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เสนอราคาสำาหรับ
ค่าบริการทางการแพทย์แต่ละประเภท จากนั้นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวจะเป็นผู้กำาหนดโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เสนอให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ 
จะประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวในระหว่างพักฟื้นหรือหลังเข้ารับการรักษา  
รวมทั้งที่พัก โดยนักท่องเที่ยวจะซื้อเพจเกจทัวร์/เพจเกจการใช้บริการทางการแพทย์จากบริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว จากนั้นบริษัทจะเป็นผู้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล  
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ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะเป็นผู้อำานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางระหว่างสนามบิน  
โรงพยาบาล และที่พัก ให้กับนักท่องเที่ยว
 ลูกค้าที่ส่งมาจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มักเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความ 
ต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แต่ละคน 
ที่ถูกส่งมาจากบริษัทตัวแทนจะมารับบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของตนเอง  
ไม่ได้เป็นลักษณะของการเดินทางมาเพื่อรับบริการทางการแพทย์ประเภทเดียวกันทั้งกลุ่ม  
โดยรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลสำาหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ติดต่อผ่านบริษัทตัวแทน 
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีลักษณะดังนี้
 ก) เริ่มต้นจากการที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัทตัวแทนฯ เพื่อเลือกเพคเกจการมาใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยบริษัทตัวแทนฯ จะดำาเนินการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทย 
และจัดการเตรียมการในเรื่องของบัตรโดยสารเครื่องบินสำาหรับการเดินทาง ที่พัก และบริการ 
ทางการแพทย์ที่ต้องการใช้บริการให้กับลูกค้าทั้งหมด
 ข) ลูกค้าเดินทางจากประเทศของตนเองมายังประเทศไทย เมื่อถึงสนามบินแล้ว 
โรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปรอรับลูกค้าที่สนามบิน จากนั้นจะนำาลูกค้าเดินทาง 
มายังโรงพยาบาล (สำาหรับลูกค้าที่ต้องการพักฟื้นที่โรงพยาบาล) หรือเช็คอินเข้าพักในโรงแรม  
(สำาหรับลูกค้าที่ต้องการพักฟื้นที่โรงแรม)
 ค) ต่อมาโรงพยาบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับลูกค้าจากโรงแรม หรือห้องพักเพื่อมาตรวจ
สุขภาพทั่วไปก่อนที่จะพบแพทย์เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการรักษาพยาบาล และกำาหนดวันที่จะเข้ารับ
การรักษา
 ง)	 หลังการตรวจสุขภาพและพูดคุยกับแพทย์ในเบื้องต้นแล้ว ก็จะได้มาซึ่งข้อสรุป 
ของการรักษา จากนั้นโรงพยาบาลจะให้เจ้าหน้าที่ไปส่งลูกค้ากลับที่พัก หรือจัดรถไปส่งลูกค้ากลับ
โรงแรม และจะเดินทางมารับลูกค้าตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ เพื่อมาเข้ารับการบริการทางการแพทย์
ตามที่ได้พูดคุยไว้กับแพทย์
 จ) หลังจากรับการรักษา หากลูกค้าจำาเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล ลูกค้าก็จะต้อง 
เปิดห้องพักและพักฟื้นที่โรงพยาบาลตามกำาหนดของแพทย์ สำาหรับลูกค้าที่ไม่จำาเป็นต้องพักฟื้น 
ที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะจัดรถไปส่งลูกค้าที่โรงแรม และนัดหมายที่จะมารับลูกค้าตามที่ได้
นัดหมายไว้กับแพทย์ เพื่อมาติดตามผลการรักษา
 ฉ)	หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้ว เมื่อถึงวันเดินทางกลับ ทางโรงพยาบาล 
จะจัดรถเพื่อนำาลูกค้าไปส่ง ณ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศตนเอง
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทำาให้ทราบว่า ในอดีตบริษัทตัวแทนฯ จะมี
การทำาสัญญา (Contract) เฉพาะกับโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น ขณะเดียวกันโรงพยาบาล
ก็จะมีการทำาสัญญากับบริษัทตัวแทนฯ เพียงแห่งเดียว ขณะที่ปัจจุบันบริษัทตัวแทนฯ จะทำาหน้าที่
เป็นตัวแทนขายบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลายๆ แห่งพร้อมกัน โดยบริษัทตัวแทนฯ 
จะส่งลูกค้าให้กับโรงพยาบาลได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็สามารถทำาสัญญากับ
บริษัทตัวแทนฯ ได้มากกว่า 1 แห่ง เช่นเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันการทำาสัญญาระหว่าง
โรงพยาบาลกับบริษัทตัวแทนฯ ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Exclusive) เหมือนกับในอดีต [ตัวแทน
จะมีการติดตามและสอบถามลูกค้าถึงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญที่
ตัวแทนจะใช้ในการแนะนำาลูกค้าในอนาคต]
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 3) การทำาการตลาดของโรงพยาบาลด้วยตนเองผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เว็ปไซต์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และการเข้าไปประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลผ่านทางการให้ความ
ช่วยเหลือโรงพยาบาลในประเทศนั้นๆ เช่น การเข้าไปให้การสนับสนุนทางการเงินและบุคลากร 
แก่โรงพยาบาลในประเทศเอธิโอเปีย ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทำาให้ 
ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในประเทศนั้นๆ การทำาการตลาดลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเน้นลูกค้า
รายบุคคล (Individual) เป็นสำาคัญ
 4) การบอกต่อ (Word of mouth: WOM) ของเพื่อนหรือญาติที่เคยมารับบริการ 
จากโรงพยาบาล รวมถึงการแนะนำาของรัฐบาลหรือกองทุนประกันในประเทศของลูกค้าเอง
 5) การหาข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล ซึ่งหากลูกค้าสนใจก็จะเข้ามาสอบถาม
ข้อมูลผ่าน VDO chat ของโรงพยาบาล 
 สำาหรับโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางตลาด
ผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitators) เป็นสำาคัญ และมี
โรงพยาบาลบางแห่งใช้ลักษณะของการทำาการตลาดด้วยตนเอง รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดให้ความสำาคัญกับช่องทางการบอกต่อ หรือ WOM เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยที่สุด และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลในระยะยาวได้ดีกว่า 
วิธีการอื่นๆ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย

ความสามารถในการแข่งขันของไทยและคู่แข่งในเอเชียที่นำาเสนอในส่วนนี้ เป็นมุมมองและข้อคิดเห็น 
ของผู้ประกอบการที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยที่เป็นชุดตัวอย่าง  
ซึ่งก่อนที่จะนำาเสนอถึงปัจจัยที่ทำาให้ประเทศไทยและคู่แข่งในเอเชียมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในที่นี้จะขอนำาเสนอถึงปัจจัยที่ทำาให้ภูมิภาคเอเชียมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดังสรุปได้ดังนี้
 1) ภูมิภาคเอเชียเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทาง
มาใช้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาค เพราะสามารถทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ในขณะเดียวกัน
 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนมีการนำาเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล เช่น การใช้อนุภาคโปรตอนในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น
 3) มีความรู้ ความสามารถในการรักษาพยาบาลที่ดี ซึ่งเป็นอนิสงค์จากการมีสถาบัน 
การศึกษาทางการแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์

สำาหรับในส่วนต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยกับประเทศผู้ให้บริการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่เป็นคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย ดังมีรายละเอียดของแต่ละประเทศพอสังเขปดังนี้

ก)	ประเทศไทย
 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงกว่า 
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากมีทำาเลที่ตั้งที่ค่อนข้างดี สามารถเดินทางมารับบริการ 
ได้สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการลำาเลียงผู้ป่วยด้วยเครื่องบิน
จากพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศไทย รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน) ทำาให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางาน 

3.4 
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยและคู่แข่ง
ในเอเชีย
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ในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพม่า สปป. ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม นิยมเลือกเดินทาง 
เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากกว่า 
จะใช้บริการจากโรงพยาบาลในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้การที่ประเทศไทยมีการให้บริการ 
ทางการแพทย์กับชาวต่างชาติมายาวนานกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ ทำาให้ชื่อเสียงของ
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ และจุดแข็งที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทย 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจมารับบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย เนื่องจากสามารถผสมผสานระหว่างการรักษาพยาบาลและการทำา
กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันได้
 เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับคู่แข่งที่สำาคัญอย่าสิงคโปร์ พบว่า ประเทศไทยมีความ 
ได้เปรียบเหนือกว่าประเทศสิงคโปร์ในเรื่องของค่าบริการทางการแพทย์ที่ตำ่ากว่า หรือกล่าวอีก 
นัยหนึ่งได้ว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา (Price competitiveness)  
เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ เนื่องจากค่าบริการทางการแพทย์ของไทยมีระดับราคาตำ่ากว่าสิงคโปร์  
เมื่อเปรียบเทียบ ณ ระดับคุณภาพของการให้บริการที่มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการได้ให้ข้อสังเกตที่สำาคัญว่า ในอนาคตส่วนต่างของราคาค่าบริการทางการแพทย์ 
ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะลดลง หรือมีช่องว่างความแตกต่างของราคาลดลง  
เนื่องจากกลุ่มทุนสิงคโปร์ได้เข้าไปร่วมลงทุนในโรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น 
ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดค่าบริการทางการแพทย์ที่สูงเหมือนกับในสิงคโปร์ได้ ขณะที่ค่าบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามต้นทุนของการให้บริการที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ค่าจ้างแรงงาน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
 นอกจากความได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้ว โรงพยาบาลเอกชนของไทยยังมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปทั้งภายในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค มีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง  
มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมกับสิงคโปร์ แต่จุดอ่อนที่สำาคัญของโรงพยาบาล 
เอกชนไทย คือ การประชาสัมพันธ์ว่าโรงพยาบาลมีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ 
รอบด้าน (ทุกประเภท) ทำาให้ภาพลักษณ์ของการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่ชัดเจน  
จึงไม่สามารถระบุได้ว่า โรงพยาบาลมีความถนัดหรือชำานาญในการให้บริการทางการแพทย์ประเภทใด  
และยังส่งผลทำาให้ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่อนข้างสูง เพื่อรักษาความเป็นเลิศ 
ในการรักษาพยาบาลทุกประเภท
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนของไทยส่วนใหญ่จะเน้นการลงทุนในด้าน 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ยังขาดการลงทุนและพัฒนาในเรื่องบุคลากรและระบบ 
ที่ใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ความเอาใจใส่ผู้ป่วยแบบไทย (Thainess) ที่เป็นจุดเด่นที่สำาคัญของ
โรงพยาบาลไทย และแตกต่างจากโรงพยาบาลในประเทศอื่นๆ ก็ลดลงเรื่อยๆ และเป็นตัวบั่นทอน
ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ลดลง
 นอกจากนี้ไทยก็ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
ทางการแพทย์ รวมทั้งการขาดความต่อเนื่องของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ในภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการผลักดันของโรงพยาบาลเอกชน (หรือภาคเอกชน) เป็นสำาคัญ

ข)	ประเทศสิงคโปร์
 ปัจจุบันสิงคโปร์มีความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศไทยในเรื่องของเทคโนโลยีทาง 
การแพทย์ที่มีความทันสมัย และมีความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา 
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เช่น John Hopkins ทำาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างกันได้ และสิงคโปร์ก็มี 
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในด้านการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลในโรคที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ของสิงคโปร์ยังมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ดี พร้อมที่จะรองรับผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค
เอเชีย จึงทำาให้การเดินทางมาสิงคโปร์สามารถทำาได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศ
สิงคโปร์มีเงื่อนไขว่า แพทย์ที่จะทำางานในโรงพยาบาลของสิงคโปร์ต้องจบการศึกษาจากประเทศ
สิงคโปร์เท่านั้น รวมทั้งการมีระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมืองที่ค่อนข้างเข้มงวด จึงเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์
 นอกจากความได้เปรียบในเรื่องเทคโนโลยีและบุคลากรแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำาคัญ 
ของสิงคโปร์ที่เหนือกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด คือ การที่สิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่มการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล โดยรัฐบาลสิงคโปร์
มีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภาพ
รวมของประเทศ รวมทั้งความเข้มแข็งของการร่วมมือกันของผู้ประกอบการของสิงคโปร์ที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์มีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าไทย
 อย่างไรก็ตามประเทศสิงคโปร์มีข้อจำากัดในการขยายจำานวนโรงพยาบาลภายในประเทศ 
กล่าวคือ สิงคโปร์ไม่สามารถขยายโรงพยาบาลภายในประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากข้อจำากัด
ด้านขนาดพื้นที่ของประเทศ จึงได้หันไปลงทุนด้านธุรกิจการแพทย์ในต่างประเทศมากขึ้น และจาก 
ข้อจำากัดด้านอุปทาน (Supply) ของบริการทางการแพทย์ ขณะที่อุปสงค์ (Demand) ต่อบริการ 
ทางการแพทย์ทั้งจากคนในประเทศสิงคโปร์ เอง และประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย 
มคีอ่นขา้งมาก ทำาใหส้งิคโปรไ์มส่ามารถรองรบัชาวตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปใชบ้รกิารทางการแพทย ์
ได้เป็นจำานวนมาก

ค)	ประเทศเกาหลีใต้
 แม้ปัจจุบันจะมีชาวต่างชาติเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในประเทศเกาหลีใต้ 
ค่อนข้างมากในแต่ละปี โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ในเรื่องของการศัลยกรรมความงาม  
เนื่องจากเกาหลีใต้มีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมความงามเป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ทำาให้รายได้จาก 
การท่องเที่ยวรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว แต่ยังถือว่ามีจุดอ่อนในเรื่องของทำาเลที่ตั้ง 
ที่ค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับประเทศไทยและสิงคโปร์ทำาให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 
อีกทั้งเกาหลีใต้ยังมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ดังนั้นในมุมมองของ 
ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยจึงเห็นว่าปัจจุบันเกาหลีใต้ยังไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัว
ของไทยสำาหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้

ง)	ประเทศมาเลเซีย
 มาเลเซียมีความได้เปรียบประเทศไทยในด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน จึงมีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ตรงกับความต้องการหรือเงื่อนไขทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร  
หรือสถานที่สำาหรับการทำาละหมาดที่เหมาะสม แต่มาเลเซียยังคงด้อยกว่าไทย ในเรื่องของความเป็น
นานาชาติ (Internationalize) ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มารับบริการทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย
ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย
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จ)	ประเทศอินเดีย
 สำาหรับอินเดียที่อาจจะถูกมองว่าเป็นคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 
เนื่องจากมีค่ารักษาพยาบาลที่ตำ่ากว่าไทย และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีกว่าประเทศไทย แต่อินเดียมีจุดอ่อนที่สำาคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ 
ประเทศในด้านความสะอาดและปลอดภัยที่ตำ่า การคมนาคมภายในประเทศที่มีความสะดวก 
นอ้ยกวา่ไทย รวมทัง้มคีา่ครองชพีและคา่ทีพ่กัสงูกวา่ประเทศไทยมาก ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเทีย่ว 
เชิงการแพทย์ของไทยจึงมองว่าอินเดียไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งของไทยสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของอินเดียในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คือ นักท่องเที่ยว 
จากประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ และพม่า

นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยังให้ความคิดเห็นว่า  
นอกจากการประเมินความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศแล้ว ควรมีการประเมิน
ในระดับของโรงพยาบาลที่ ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย เพื่อใช้ เป็นข้อมูล 
ในการเปรียบเทียบสมรรถนะในการแข่งขันของโรงพยาบาลทั้งภายในและต่างประเทศ ข้อมูลดังกล่าว
จะนำามาซึ่งแนวทางการพัฒนา รวมทั้งนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนในระดับโรงพยาบาล 
(อุตสาหกรรม) ทำาให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลไทยอย่างเป็นระบบ  
โดยตัวชี้วัดที่สำาคัญสำาหรับการประเมินความสามารถของโรงพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ มีดังนี้
 1) จำานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
 2) จำานวนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 3) ความครบวงจรในการให้บริการ เช่น เป็นศูนย์โรคหัวใจที่สามารถให้การรักษาพยาบาล
โรคหัวใจได้อย่างครบวงจร (One stop service)
 4) ผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการประสบความสำาเร็จในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษายากหรือมีความซับซ้อน
 5) ความพร้อมของบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 6) การได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงถึงมาตรฐานในการให้บริการระดับสากล  
(International certificate) เช่น JCI เป็นต้น

ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทยเกิดจากการผลักดันของภาคเอกชนเป็นสำาคัญ ขณะที่ภาครัฐมีนโยบาย 
การส่งเสริมที่ไม่ชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง การดำาเนินงานของภาครัฐเป็นเพียงกิจกรรมที่เป็นการ
เชิญโรงพยาบาลเอกชนไปร่วมจัดแสดงการประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
ในงานที่รัฐบาลจัดขึ้นเท่านั้น เช่น การจัดนิทรรศการในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น  
นอกจากนี้กลไกของภาครัฐหลายๆ อย่าง ยังไม่เอื้ออำานวยต่อชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้า
มารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เช่น ความล่าช้าในการดำาเนินการต่อวีซ่า หรืออายุของ
วีซ่าที่ไม่นาน ทำาให้ไม่สะดวกต่อทั้งคนไข้และญาติ เป็นต้น รวมถึงการวางนโยบายของรัฐบาลไทย 
ยังมองแบบภาคส่วนไม่มีความต่อเนื่องทั้งระบบ มีลักษณะของการดำาเนินการแบบต่างฝ่ายต่างทำา 
ภายใต้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือขาดการบรูณาการเชิงนโยบายในการส่งเสริม

3.5 
แนวทางการส่งเสริม
จากภาครัฐ
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า รัฐบาลเริ่มมองเห็นถึงความ 
ไม่เหมาะสมของกลไกบางอย่างของภาครัฐที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย และมีการแก้ไขกลไกดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลได้มีการ
ขยายเวลาพำานักในราชอาณาจักรไทยสำาหรับการเดินทางเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลของประชาชน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council; GCC) 
ซึ่งประกอบด้วย บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากเดิม 
30 วัน เป็น 90 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีเงื่อนไข
ว่าผู้ที่เดินทางเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยดังกล่าว ต้องมีผู้ติดตามไม่เกิน 4 คน
 สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำาให้การสนับสนุนของภาครัฐในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากมีหน่วยงานเข้ามาร่วมมากเกินไป แต่ไม่รู้ว่าใครเป็น 
ผู้รับผิดชอบหลัก ไม่มีหน่วยงานหลักที่ชัดเจนเข้ามารับผิดชอบ และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็น 
ผู้ดูแลเรื่องระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ก็ไม่มีความชำานาญในด้านการทำาการตลาดต่างประเทศ 
ขณะเดียวกันการรวมตัวของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนยังไม่มีความเข็มแข็งหรือเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เหมือนกับภาคเอกชนของสิงคโปร์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการรวมตัวและความเป็นกลุ่มก้อนที่ 
เข้มแข็งมากกว่าไทย
 นอกจากนี้ที่ผ่านมาภาครัฐไม่กล้าส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างจริงจัง 
เนื่องมาจากยังมีข้อโต้แย้งจากหลายๆ องค์กรว่า ผลประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชงิการแพทยจ์ะตกอยูก่บัภาคเอกชนมากกวา่ประชาชนทัว่ไป อกีทัง้ยงัมองวา่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
เชิงการแพทย์อาจจะทำาให้ไทยต้องสูญเสียทรัพยากรในการดูแลชาวต่างชาติ ขณะที่คนไทยที่ต้องการ
รับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในราคาที่สูงขึ้น
 สำาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเสรีอาเซียนที่จะมีต่อการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้ความเห็นว่า การเคลื่อนย้ายของ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ ไม่น่าจะมีการเคลื่อนย้ายของแพทย์ไทยออกไปทำางาน
ในต่างประเทศ (Brain drain) เป็นจำานวนมาก อย่างที่หลายๆ ฝ่ายกังวล อาจมีเฉพาะแพทย์ทั่วไป 
(General Practitioner: GP) ที่ต้องการย้ายไปทำางานในประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
เช่น แพทย์ไทยที่ไปรักษาสิว ฝ้าใน สปป. ลาว จะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการทำางานในประเทศไทย  
ในทางกลับกันอาจมีการเคลื่อนย้ายของแพทย์ไทยที่ทำางานในต่างประเทศกลับมาทำางาน 
ในประเทศไทย (Reverse brain drain) มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนของไทย 
ให้ค่าตอบแทนแก่แพทย์ค่อนข้างสูง ค่าครองชีพในประเทศไทยก็ตำ่ ากว่าในต่างประเทศ  
สภาพความเป็นอยู่ (Living of life) ก็ดีกว่า ในทางกลับกันอาจมีพยาบาลจากประเทศเพื่อนบ้าน  
เช่น ฟิลิปปินส์ เข้ามาทำางานในประเทศไทยมากขึ้น หากสามารถแก้ไขข้อจำากัดเรื่องใบประกอบวิชาชีพ 
หรือมีการผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบการขอใบอนุญาตทำางาน เนื่องจากพยาบาลมีอายุงานสั้น  
ทำาให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนพยาบาล
 นอกจากนี้ชาวต่างชาติจะเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมากขึ้น  
หากประเทศไทยสามารถผ่อนปรนหรือแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาของวีซ่า ขณะเดียวกัน
คนไทยก็จะไม่เดินทางออกไปรับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศมาก เนื่องจากมาตรฐาน 
การรักษาพยาบาลในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่สิงคโปร์เองก็มีข้อจำากัด 
ในเรื่องศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ
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สำาหรับข้อเสนอแนะของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในรูปแบบดังกล่าวของรัฐบาล ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีความเห็นว่า รัฐบาลควรมีการ
จัดตั้งคณะทำางานพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น เข้ามาดูแลเรื่องการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม 
ของทั้งประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดของภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจน  
ขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนหลายท่านมีความเห็นว่า รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ 
ให้ภาคเอกชนเข้ามาทำาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยในภาพรวม 
เนื่องจากภาคเอกชนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สามารถทำางานในส่วนนี้ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ดีกว่าภาครัฐ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งต้องจัดทำาเว็ปไซต์ของตัวเองให้มีข้อมูลครบถ้วน
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้สะดวก
 นอกจากนี้รัฐบาลควรมีการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ (Government to Government) 
หรือกลุ่มกองทุนสุขภาพต่างๆ เพื่อกำาหนดราคาค่าบริการทางการแพทย์ และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนที่
จะมาหารือกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งว่าใครสามารถรับเงื่อนไขของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
กลุ่มกองทุนสุขภาพใดได้บ้าง เพื่อจัดสรรส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้กับแต่ละโรงพยาบาล
ตามความเหมาะสม หรือใช้การแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลตามความชำานาญในการรักษา ขณะเดียวกัน
รัฐบาลอาจส่งเสริมให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ของไทยสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเดินทาง
เข้ามาประเทศไทยของชาวต่างชาติเพื่อมารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไทย เพื่อให้ผู้ชม
ภาพยนตร์เห็นภาพบรรยากาศและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไทย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้ได้ผลมาแล้ว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ 
นอกจากนี้ในด้านการศึกษาวิจัย ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ในอาเซียน ซึ่งภายใต้ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ดังกล่าว ตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติของไทย  
ประกอบด้วย 4 กลุ่มสำาคัญ ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่พำานักในประเทศไทย  
(Residental expatriate) ซึ่งคาดว่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70-80 กลุ่มที่สอง  
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (Medicated tourists) 
คาดว่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 10-15 กลุ่มที่สาม นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical 
tourists) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 5-10 และกลุ่มที่สี่ ผู้ป่วยชาวต่างชาติข้ามพรมแดน 
(Cross border patients) ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่คาดว่าจะมีความ
สำาคัญมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดูรายละเอียดในรูปที่ 10) 
 ภายใต้ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
มีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่ร้อยละ 5-10 เท่านั้น ขณะที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่พำานักในประเทศไทย 
เป็นกลุ่มตลาดที่มีความสำาคัญและมีขนาดใหญ่มากกว่านักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หลายเท่า 

3.6 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการพัฒนา

3.7 
สรุป
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สำาหรับการขับเคลื่อนความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทยในภูมิภาคเอเซียในช่วงทศวรรษ 
ที่ผ่านมา เป็นการขับเคลื่อนของภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน) เป็นสำาคัญ ซึ่งภาคเอกชนก็ได้ 
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียด้วย  
โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสุขภาพ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม และศัลยกรรมกระดูก
 ส่วนช่องทางหรือคนกลางที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ป่วยชาวต่างชาติกับโรงพยาบาล  
คือ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitator) และบริษัทที่ปรึกษา
ด้านการแพทย์ (Medical assistance company) ซึ่งการดูแลลูกค้าหรือการส่งลูกค้าของบริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นลักษณะของ Mass medical tourism ที่มีความต้องการ
ใช้บริการทางการแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการแพทย์ 
เป็นในลักษณะบุคคลที่ต้องการรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่มีการทำากิจกรรม 
การท่องเที่ยวหรือมีโอกาสทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในช่วงพักฟื้น

รูปที่ 10 
โครงสร้างขององค์ประกอบ

ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

ของไทย

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บริการทางการแพทย์ 
(Medical treatment) ที่เป็นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Tourism) โดยบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของไทยได้แก่ การศัลยกรรม
ความงามและทันตกรรม (Cosmetic and dental) การบริการตรวจสุขภาพ (Health check-up) 
และการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน (Complex disease)
 สำาหรบัการทำาการตลาด โรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยจ์ะทำาการตลาด 
ตามความชำานาญและข้อจำากัดของโรงพยาบาล โดยมีทั้งแนวทางการมุ่งเจาะตลาดเชิงลึกที่เน้น 
ตลาดคุณภาพ จ่ายสูง แต่มีจำานวนผู้ใช้บริการไม่มาก เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน 
การให้บริการศัลยกรรมความงาม เป็นต้น และกลุ่มที่มุ่งเจาะตลาดเชิงกว้างที่เน้นกลุ่มผู้ใช้บริการ
จำานวนมากเป็นสำาคัญ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการด้านทันตกรรม เป็นต้น

Resitdental
Expatriates

Medicated
Tourists

70-80% 10-15% 5-10% ?

Medicated
Tourists

Cross Border
Patients

Expat

Long Stay
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Medical Tourist Proper
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นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางตลาดผ่าน
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitators) เป็นสำาคัญ และมีโรงพยาบาล
บางแห่งใช้ลักษณะของการทำาการตลาดด้วยตนเอง รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดให้ความสำาคัญกับช่องทางการบอกต่อ หรือ WOM เนื่องจาก
เป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยที่สุด และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลในระยะยาวได้ดีกว่า 
วิธีการอื่นๆ รวมทั้งเป็นสิ่งที่การันตีถึงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลาย
ภูมิภาคของโลกเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและการเพิ่มขึ้นของประชากร 
วัยสูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำาให้บริการทางการแพทย์ที่มีอยู่ในประเทศเหล่านั้นไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ส่งผลให้บริการทางการแพทย์บางประเภทมีระยะเวลารอรับบริการรักษาที่นาน
หลายเดือนหรืออาจเป็นปี (Long waiting lists)  
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการบินและการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน 
ต้นทุนตำ่า (Low cost airline) ทำาให้การเดินทางด้วยเครื่องบินมีต้นทุนตำ่าลงและขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศในเส้นทางสั้นๆ ซึ่งต้นทุน 
ค่าเดินทางที่ลดลงและการมีสายการบินต้นทุนตำ่าที่ให้บริการระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางข้ามพรมแดนของประชากรจากประเทศพัฒนาแล้วมารับบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย (NaRanong and  
NaRanong, 2011) เนื่องจากมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลตำ่าและระยะเวลาในการรอรับการรักษาสั้น  
หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจจัยดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย
 จากข้อมูลของ The Boston Consulting Group (2008) และ RNCOS (2009)  
พบว่า มูลค่าตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
ที่มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 58,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2555 ขณะที่มูลค่า
ตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของกลุม่ประเทศทีใ่หบ้รกิารการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยท์ีส่ำาคญัของเอเชยี พบวา่ ครองสว่นแบง่ตลาด 
ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก โดยมีอัตราการขยายตัว 
ในช่วงดังกล่าวประมาณร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของโลก
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก  
โดยมีส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคเอเชียสูงที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 38 ของมูลค่าตลาดการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของเอเชีย ในขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียมีส่วนแบ่งตลาดในลำาดับรองลงมา คือ 

CHAPTER

IV

บทที่ 4 
แนวโน้มและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ไทย 
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ประมาณร้อยละ 33 และร้อยละ 19 ตามลำาดับ (RNCOS, 2009) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
เมื่อพิจารณาในด้านจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ (Foreign patients) ประเทศไทยถือเป็นผู้นำาตลาด
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของเอเชีย อย่างไรก็ตามข้อมูลผู้ป่วยชาวต่างชาติดังกล่าวไม่ได้หมายถึง 
เฉพาะนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourists) ตามที่นิยามไว้ว่า เป็นผู้ป่วยที่เดินทาง 
ข้ามพรมแดนไปยังต่างประเทศเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่รวมถึงนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้วเกิดการเจ็บป่วยทำาให้ต้องเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานและอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ด้วย 
 จากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทย 
มีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ทั้งหมด 2.53 ล้านคน ขณะที่ในปีเดียวกัน  
ประเทศสิงคโปร์มีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ไปรับบริการทางการแพทย์เพียง 0.85 ล้านคน  
(Ministry of Health of Singapore, 2013) ส่วนประเทศอินเดียและมาเลเซีย พบว่า ในปี พ.ศ. 2554  
มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำานวน 0.85 และ 0.58 ล้านคน ตามลำาดับ 
(ASSOCHAM, 2013 and Malaysia Healthcare Travel Council, 2010) 
 หากพิจารณาแนวโน้มของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.99  
ต่อปี จาก 1.37 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 2.53 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 ขณะที่รายรับจาก 
ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลับมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.67 ต่อปี จาก 106.64 แสนล้านบาท  
เป็น 121.66 แสนล้านบาท ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาต ิ 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้มาใช้บริการกลับมีแนวโน้มลดลง (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)

ปี	พ.ศ.

จำานวน
ผู้ป่วย

ชาวต่างชาติ	
(1,000	คน)

รายรับจาก
ผู้ป่วย

ชาวต่างชาติ
(ล้านบาท)

ประมาณการจำานวน
นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ 1

(1,000	คน)

ประมาณการรายรับ
จากนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ 2	
(ล้านบาท)

2550 1,374 106,640 137 47,540

2551 1,380 107,419 138 47,748

2552 1,390 108,197 139 48,094

2553 1,980 112,525 198 68,508

2554 2,240 117,026 224 77,504

2555 2,530 121,658 253 87,538

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี	
(ร้อยละ)

12.99 2.67 13.05 3.89

หมายเหตุ: 1 ประมาณการจากส่วนแบ่งตลาดของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10 ของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด
2 ประมาณการจากจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคูณด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รักษา+ท่องเที่ยว) เฉลี่ยต่อหัวที่ได้จากการสำารวจประมาณ 346,000 บาท/คน

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556)

จากข้อมูลข้างต้น หากอ้างอิงสัดส่วนจำานวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ต่อจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ว่า ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 
ตามนิยามในรายงานการศึกษานี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด 
(ดูรายละเอียดในบทที่ 3) ดังนั้นหากกำาหนดให้สัดส่วนดังกล่าวคงที่ จะสามารถประมาณการจำานวน
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยในปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการในประเทศไทยประมาณ 253,000 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550  
ในอัตราร้อยละ 13.05 ต่อปี และในปีเดียวกันคาดว่าประเทศไทยจะมีรายรับจากการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 2
จำานวนและรายรับ

จากผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ของประเทศไทย

ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2555
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เชิงการแพทย์ประมาณ 87,000 ล้านบาท ภายใต้อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.89 ต่อปี  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)
 เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพยากรณ์แนวโน้มของจำานวนและ 
รายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า  
(ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560) เนื่องจากเป็นฐานสำาคัญของการพิจารณาถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทย และ 2) การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
กับคู่แข่งที่สำาคัญในเอเชีย ซึ่งประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ดังมีรายละเอียด
ในแต่ละส่วนดังนี้

นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10 ของจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด 
ทั้งนี้ด้วยข้อจำากัดของข้อมูลนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ในที่นี้จึงพยากรณ์จำานวนและรายรับ
จากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม 
การขยายตัวของอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ซึ่งจะนำามาสู่การเตรียมความพร้อม 
ทางด้านอุปทานและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศไทยสำาหรับรองรับการขยายตัว 
ของตลาดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในอนาคต 
 ดังนั้นการศึกษาส่วนนี้จะพยากรณ์แนวโน้มจำานวนและรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560)

4.1.1	 เทคนิคและวิธีการพยากรณ์
 จากข้อจำากัดของข้อมูลจำานวนและรายรับจากการผู้ป่วยชาวต่างชาติ เนื่องจากข้อมูล 
ที่เผยแพร่โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นข้อมูลจำานวนและรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ที่ได้จากแบบสำารวจที่โรงพยาบาลเอกชนตอบกลับมาพบว่า มีโรงพยาบาลเอกชนตอบกลับมา 
ไม่ครบถ้วนตามจำานวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดที่ส่งแบบสำารวจไป ทำาให้มีความยากลำาบาก 
ในการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต ซึ่งจากการสืบค้นทำาให้ทราบว่า ข้อมูลจำานวนและรายรับ 
จากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทย มีรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (กรมส่งเสริมการส่งออก
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) แต่ข้อมูลทางด้านรายรับมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 ดังนั้นในที่นี้จึงเหลือจำานวนข้อมูลที่นำามาใช้ในการพัฒนาแบบจำาลอง 
เพียง 6 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 
 ด้วยข้อจำากัดดังกล่าวจึงไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์
อนุกรมเวลา (Time series analysis) โดยทั่วไป เช่น วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ (Box and Jenkins) 
เป็นต้น และวิธี Artificial neural network (ANN) ได้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงประยุกต์ใช้แบบจำาลอง 
Grey (Grey model) ในการพยากรณ์จำานวนและรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทย 
ระหวา่งป ีพ.ศ. 2556-2560 เนือ่งจากแบบจำาลองดงักลา่วมคีวามเหมาะสมในกรณทีีข่อ้มลูมจีำานวนนอ้ย  
ซึ่งมีข้อมูลเพียง 4 ค่าสังเกตก็เพียงพอที่จะใช้แบบจำาลอง Grey ในการพยากรณ์ได้ (Lin, Lee and 
Huang, 2009; Huang, 2012) นอกจากนี้แบบจำาลอง Grey ยังมีความแม่นยำาในการพยากรณ์
มากกว่าแบบจำาลองอนุกรมเวลา เช่น แบบจำาลองแนวโน้ม แบบจำาลองบ็อกซ์และเจนกินส์ เป็นต้น 
(Ho, 2012) ที่ผ่านมามีการนำาเสนอแบบจำาลอง Grey ในหลายรูปแบบ โดยแบบจำาลอง Grey  
ที่ได้รับความนิยม คือ Single-variable first-order grey model หรือเรียกย่อๆ ว่า GM(1,1) 
(Huang, 2012) ซึ่งมีขั้นตอนในการพยากรณ์ดังนี้

4.1 
การพยากรณ์จำานวน
และรายรับจากนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย
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ขั้นตอนที่	1: สมมติให้ลำาดับขั้นเริ่มต้นของ x0 มีลักษณะดังนี้

x0 = {x0 (1), x0 (2), … , x0 (n)}
  
โดยที่ x0 เป็นเมตริกซ์ของข้อมูลในอดีตที่มีความต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่	 2: กำาหนดให้ x1 เป็นลำาดับขั้น x0’s First-order accumulated generating  
operation (AGO) ดังนี้

x1 = {x1 (1), x1 (2), … , x1 (n)}

=
1

∑
k=1

x0 (k),
2

∑
k=1

x0 (k), … ,
n

∑
k=1

x0 (n)

ขั้นตอนที่	3: สมการอนุพันธ์ลำาดับที่ 1 (First-order differential) ของแบบจำาลอง GM(1,1) คือ

dx1 (t)
+ ax1 (t) = b

dt

เมื่อ t หมายถึง ตัวแปรอิสระในระบบ, a แสดงถึง ค่าสัมประสิทธิของการพัฒนา (Coefficient 
development) และ b แสดงถึง ตัวแปรควบคุม (หรือ Grey controlled variable) โดยที่ a และ 
b คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ทราบค่า

ขั้นตอนที่	4: ใช้วิธี Ordinary least-squares (OLS) ประมาณค่า a และ b ดังนี้   

a = (B’B)-1 B’Y
b

   
เมื่อเมตริกซ์ B และ เวกเตอร์ Y คือ

B =

- {ax1 (1) + (1 - a) x1 (2)} 1

และ Y =

x0 (2)

- {ax1 (2) + (1 - a) x1 (3)} 1 x0 (2)

1 …

- {ax1 (n - 1) + (1 - a) x1 (n)} 1 x0 (n)

โดยที่ a คือ Generation coefficient ที่มีค่าระหว่าง 0-1 แต่โดยทั่วไปกำาหนดที่ 0.5 ค่าสัมประสิทธิ์
ตัวนี้แสดงให้เห็นควรให้ความสำาคัญกับข้อมูลใหม่หรือเก่า หากต้องการให้ความสำาคัญกับ 
ข้อมูลใหม่ ก็กำาหนดให้ค่า a > 0.5 ในทางตรงกันข้าม หากต้องการให้ความสำาคัญกับข้อมูลเก่า  
ก็กำาหนดให้ค่า a < 0.5
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ขั้นตอนที่	5: กำาหนดค่าเริ่มของ x̂1 (1) ให้เท่ากับ x0 (1) และกำาหนดให้ t = 1 ดังนั้นจากสมการ
อนุพันธ์ลำาดับที่ 1 ของแบบจำาลอง GM(1,1) ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 สามารถแสดงเป็นสมการพยากรณ์
ได้ดังนี้

x̂1 (k + 1) = x0 (1) +
b

e
-ak +

b
; k = 2, 3, 4, …

a a

ขั้นตอนที่	 6:	จากการที่กำาหนดให้ x̂1 (1) = x̂0 (1) ดังนั้นเมื่อ Inverse AGO ที่ได้จากขั้นตอน 
ที่ 2 จะได้ว่า

x̂0 (k + 1) = x̂1 (k + 1) - x̂1 (k)
   
และจะได้ว่า

x̂0 (1) {x̂0 (2), x̂0 (3), … , x̂0 (n)}
    

สำาหรับการพิจารณาระดับค่า a จะเลือกระดับค่า a ที่ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยำามากที่สุด  
โดยพิจารณาความแม่นยำาของการพยากรณ์จาก ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน 
(Mean Absolute Error: MAE) และค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน 
(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) (Enders, 2004; Li, Song and Witt, 2005; Kim 
and Moosa, 2005; Song and Li, 2008; Huang, 2012)
 ส่วนข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่อ้างอิงจากการสำารวจของกรมส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ (2556) โดยเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 รวม 6 ปี  
สำาหรับรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติเป็นข้อมูลที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประมาณการขึ้นมา 
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ข้อมูลรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทย
มีค่าตำ่ากว่าแนวโน้มค่อนข้างมาก ดังนั้นในที่นี้จึงปรับข้อมูลรายรับในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ให้เป็น
ไปตามแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 โดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
ระหว่างช่วงปีดังกล่าวเป็นตัวปรับค่ารายรับในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554
 จากชุดข้อมูลดังกล่าวในการศึกษานี้จะใช้แบบจำาลอง Time trend และแบบจำาลอง Grey 
ทั้งในกรณีที่กำาหนดให้ค่า Alpha เท่ากับ 0.50 (ต่อไปนี้เรียกว่า GM(1,1)) และกรณีที่ค้นหาระดับ
ของค่า Alpha ที่มีความแม่นยำามากที่สุด (ต่อไปนี้เรียกว่า GM(1,1)-Alpha) ในการพยากรณ์จำานวน
และรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทยระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2556-2560
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4.1.2	 ผลการพยากรณ์
 ผลการพยากรณ์จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทยที่แสดงในตารางที่ 3 พบว่า  
แบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha ให้ค่าพยากรณ์ที่มีความแม่นยำาที่สุด เนื่องจากมีค่าสถิติ MAE  
และ MAPE น้อยที่สุด โดยมีค่า MAE และ MAPE เท่ากับ 107.17 และ 7.90 ตามลำาดับ ดังนั้น 
ในที่นี้จึงเลือกใช้ค่าพยากรณ์ที่ได้จากแบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha มาพิจารณา ซึ่งจากผลการ
พยากรณ์ด้วยแบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีจำานวนผู้ป่วย
ชาวต่างชาติประมาณ 4.41 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.95 ต่อปี 

แบบจำาลอง
ค่าจริง

(1,000	คน)

แบบจำาลอง	Time	trend แบบจำาลอง	Grey

Alpha	(a) - GM(1,1)	[Alpha=0.500] GM(1,1)-Alpha	[Alpha=0.294]

ปี	พ.ศ. ค่าพยากรณ์ E	(%) ค่าพยากรณ์ E	(%) ค่าพยากรณ์ E	(%)

2550 1,374 1,477 7.50 1,379 0.40 1,425 3.76

2551 1,380 1,633 18.35 1,541 11.65 1,596 15.65

2552 1,390 1,790 28.75 1,721 23.82 1,787 28.55

2553 1,980 1,946 1.72 1,923 2.90 2,001 1.04

2554 2,240 2,102 6.14 2,148 4.12 2,240 0.01

2555 2,530 2,259 10.72 2,399 5.18 2,508 0.88

2556 - 2,415 - 2,680 - 2,808 -

2557 - 2,572 - 2,994 - 3,143 -

2558 - 2,728 - 3,344 - 3,519 -

2559 - 2,884 - 3,735 - 3,940 -

2560 - 3,041 - 4,173 - 4,411 -

MAE - 154.40 125.74 107.17

MAPE - 9.94 8.57 7.90

หมายเหตุ: E คือ ค่าคลาดเคลื่อน (ค่าจริง-ค่าพยากรณ์) 
ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 4 เป็นผลการพยากรณ์รายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทย พบว่า แบบจำาลอง 
GM(1,1)-Alpha ยังคงมีค่าสถิติ MAE และ MAPE ตำ่ากว่าแบบจำาลองอื่น โดยมีค่า MAE และ 
MAPE เท่ากับ 1.21 และ 1.09 ตามลำาดับ แสดงว่า แบบจำาลองดังกล่าวมีความแม่นยำาในการพยากรณ์
สูงกว่าแบบจำาลอง Time trend และ GM(1,1) ซึ่งจากการใช้แบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha ในการ
พยากรณ์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติประมาณ 138.39 
พันล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.61 ต่อปี

ตารางที่ 3 
ผลการพยากรณ์

จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ของประเทศไทย
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แบบจำาลอง
ค่าจริง

(พันล้านบาท)

แบบจำาลอง	Time	trend แบบจำาลอง	Grey

Alpha	(a) - GM(1,1)	[Alpha=0.500] GM(1,1)-Alpha	[Alpha=0.351]

ปี	พศ. ค่าพยากรณ์ E	(%) ค่าพยากรณ์ E	(%) ค่าพยากรณ์ E	(%)

2550 106.64 106.06 0.54 104.18 2.30 104.63 1.89

2551 107.42 109.15 1.61 107.13 0.27 107.59 0.16

2552 108.20 112.24 3.74 110.15 1.81 110.65 2.26

2553 112.53* 115.34 2.50 113.27 0.66 113.78 1.12

2554 117.03* 118.43 1.20 116.47 0.48 117.01 0.01

2555 121.66 121.52 0.11 119.76 1.56 120.33 1.09

2556 - 124.61 - 123.14 - 123.74 -

2557 - 127.71 - 126.62 - 127.25 -

2558 - 130.80 - 130.20 - 130.86 -

2559 - 133.89 - 133.88 - 134.57 -

2560 - 136.98 - 137.66 - 138.39 -

MAE - 1.79 1.32 1.21

MAPE - 1.62 1.18 1.09

หมายเหตุ: E คือ ค่าคลาดเคลื่อน (ค่าจริง-ค่าพยากรณ์) 
* เป็นค่าที่ปรับด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555

ที่มา: จากการคำานวณ

จากข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha มีความแม่นยำาในการพยากรณ์
มากกว่าแบบจำาลอง Time trend และ GM(1,1) ดังนั้นในที่นี้จึงเลือกแบบจำาลองดังกล่าวมาพยากรณ ์
จำานวนและรายรบัจากผู้ปว่ยชาวตา่งชาตขิองประเทศไทยในอกี 5 ปขีา้งหนา้ (ระหวา่งป ีพ.ศ. 2556-2560)  
ซึ่งจากผลการพยากรณ์ทำาให้ทราบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ
มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยประมาณ 4.41 ล้านคน และจะก่อให้เกิดรายรับประมาณ 
138.39 พันล้านบาท (ดูรายละเอียดในตารางที่ 5 และรูปที่ 11)

ป	ีพ.ศ. จำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ	(1,000	คน) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	(พันล้านบาท)

2556 2,808 123.74

2557 3,143 127.25

2558 3,519 130.86

2559 3,940 134.57

2560 4,411 138.39

ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 4 
ผลการพยากรณ์

รายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ของประเทศไทย

ตารางที่ 5
ผลการพยากรณ์จำานวนและรายรับ

จากผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ของประเทศไทย
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ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งจาก 
การแข่งขันด้วยกันเองภายในประเทศ และจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย เนื่องหลายประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียต่างมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ตนเองเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค  
ขณะเดียวกันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ
ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการจากประเทศพัฒนาแล้ว กระตุ้นให้ธุรกิจทาง 
การแพทย์ในหลายประเทศเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศที่เป็น 
คู่แข่งสำาคัญของไทยในปัจจุบันอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย นอกจากนี้ในอนาคตประเทศ
ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ค่อนข้างสูง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ต่างก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบ
ที่แตกต่างกัน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การแข่งขันในเรื่องของราคาค่าบริการทางการแพทย์ ความทันสมัย 
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความชำานาญในด้านการให้บริการทางการแทพย์แต่ละประเภท  
รวมทั้งความน่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 
 ดังนั้นภายใต้สภาพการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทำาให้ประเทศไทย
จำาเป็นต้องหาตำาแหน่ง (Position) ของตนเองในตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมทั้งพิจารณาว่า  
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการดังกล่าวหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศ 
คู่แข่งที่สำาคัญอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ศักยภาพของ 
แต่ละประเทศในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเอง (รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) ขึ้นอยู่ 
กับความสามารถของประเทศนั้นๆ ในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  
advantage) ในการส่งมอบสินค้าและ/บริการท่องเที่ยว จากเหตุผลดังกล่าวผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยย่อมเป็นประโยชน์

รูปที่ 11 
ค่าพยากรณ์จำานวนและรายรับ

ของผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ของประเทศไทย

4.2 
ความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย
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ต่อการกำาหนดกลยุทธ์ของภาคธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และภาครัฐในการ
วางนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
 การประเมินความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
ในการศึกษาครั้งนี้ อาศัยกรอบแนวคิดการประเมินความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เสนอโดย Ritchie and Crouch (2003) ที่ว่า ความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว 
ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ที่อยู่บนฐานของทรัพยากร
ที่เอื้ออำานวย (Resource endowments) และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  
advantage) ที่ เกิดจากการใช้ทรัพยากร (Resource deployment) ที่มีประสิทธิภาพของ 
แหล่งท่องเที่ยว โดยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางด้านสภาพแวดล้อมในระดับมหภาค  
(หรือ Global environment) และสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค (หรือ Competitive  
environment) สำาหรับปัจจัยที่เป็นฐานของความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของ 
แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยและทรัพยากรสนับสนุน (Supporting factors and resources) 
ทรัพยากรและสิ่งดึงดูดหลัก (Core resources and attractors) การจัดการของแหล่งท่องเที่ยว 
(Destination management) นโยบายของแหล่งท่องเที่ยว (Destination policy) และ Qualifying 
and amplifying determinants (Ritchie and Crouch, 2003) ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 12
กรอบแนวคิดการพิจารณา

ความสามารถในการแข่งขัน

ของแหล่งท่องเที่ยว

ของ	Ritchie	and	Crouch

ที่มา: Ritchie and Crouch, 2003
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การศึกษานี้จะประยุกต์ใช้บางส่วนของแนวคิดตามรูปที่ 12 มาประยุกต์ใช้พิจารณาความสามารถ 
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สำาคัญในปัจจุบัน  
ซึ่งประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย โดยจะพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive 
advantage) ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

4.2.1	 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	(Comparative	advantage)	
 การพิจารณาความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ในการศึกษานี้ เป็นการพิจารณาจากทรัพยากรที่เอื้ออำานวย (Resource endowment) ในเรื่อง 
ของความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และมาตรฐานของสถานพยาบาล  
ซึ่งจากข้อมูลตารางที่ 6 พบว่า ประเทศไทยมีจำานวนแพทย์ต่อประชากร (1,000 คน) มากกว่า
อินเดีย แต่น้อยกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะที่จำานวนเตียงต่อประชากร (1,000 คน) ของไทย
สูงกว่ามาเลเซีย แต่ก็ยังคงน้อยกว่าสิงคโปร์เล็กน้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทย 
มีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์เหนือประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียและอินเดีย  
แต่ยังคงด้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ หากพิจารณาในเรื่องความพร้อมของบุคคลากรและจำานวนเตียง
ที่มีไว้ให้บริการแก่ประชากรภายในประเทศ
 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์แล้ว ประเทศไทย 
อาจมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติน้อยกว่าสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีสิงคโปร์
จะมีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียเดินทางมารับบริการทางการแพทย์เป็นจำานวนมาก 
จึงทำาให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยจากชาติอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ 
มีน้อยลง

ประเทศ
จำานวนเตียง

ต่อประชากร	1,000	คน 1	
(พ.ศ.	2554)

จำานวนแพทย์ 2	(พ.ศ.	2553) จำานวนสถานพยาบาล
ที่ได้	มาตรฐาน	JCI 3	

(พ.ศ.	2555)
ทั้งหมด	
(คน)

ต่อประชากร	
1,000	คน

ไทย 2.1 43,424 1.15 28

สิงคโปร์ 2.7 8,819 1.92 20

มาเลเซีย 1.8 32,979 1.20 9

อินเดีย N/A 757,377 0.65 21

ที่มา: 1 The World Bank (ข้อมูลของประเทศไทยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2553)
2 World Health Organization (ข้อมูลของประเทศไทยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2555 จากแพทยสภา และข้อมูลของอินเดียเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2552)
3 http://www.jointcommissioninternatinal.org

เมื่อพิจารณาจำานวนสถานพยาบาลที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสถาบัน Joint  
Commission International Accredited Organization ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาล  
โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ  
ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและ
สารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย  
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่ง 

ตารางที่ 6
จำานวนเตียง	แพทย	์

และจำานวนสถานพยาบาล

ที่ได้รับมาตรฐาน	JCI
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ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำานึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น  
รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้ป่วย พบว่า ประเทศไทยมีจำานวนสถานพยาบาล (โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์) ที่ได้รับ
มาตรฐาน JCI ถึง 28 แห่ง ซึ่งมากกว่าประเทศคู่แข่งสำาคัญทั้ง 3 ในเอเชีย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของการมีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลมากกว่าคู่แข่ง 
ที่สำาคัญ ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลไทย
 นอกจากทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แล้ว ในการพิจารณาความได้เปรียบ 
โดยเปรียบเทียบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จำาเป็นต้องคำานึงถึงความพร้อมและความได้เปรียบ 
โดยเปรียบเทียบของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ที่เกื้อหนุน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
ตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งชอปปิ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ 
นักท่องเที่ยวทั่วโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรมนุษย์  
ที่มีจิตบริการสูง (Service mind) และคนไทยมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อ (Thainess) ซึ่ ง เป็น 
ภาพลักษณ์ที่สำาคัญของประเทศไทยและเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (อัครพงศ์ อั้นทอง  
และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2552; 2555) ทำาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทยสามารถผนวกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเข้ากับการรับบริการทางการแพทย์ได้ใน
คราวเดียวกัน รวมทั้งยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากคนไทยด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยว (Economic of tourism) ที่เกิดจากการผสมผสาน 
ระหว่างการให้บริการทางการแพทย์ (Medical treatment) และการท่องเที่ยว (Tourism) 
 จากการพิจารณาปัจจัยด้านความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่แสดงถึงทรัพยากรที่ 
เอื้ออำานวย (Resource endowment) ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและคู่แข่ง 
ที่สำาคัญ สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
สูงกว่าคู่แข่งสำาคัญในเอเชียอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะ 
ในเรื่องของการให้บริการทางแพทย์แล้ว ประเทศไทยยังคงเป็นรองสิงคโปร์เล็กน้อยในการให้บริการ
ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นการรักษาเฉพาะทาง 

4.2.2	 ความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive	advantage)	
 ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร (Resource deployment) ที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 7 ที่เป็นการ
เปรียบเทียบราคาค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งสำาคัญในเอเชีย 
อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย พบว่า บริการทางการแพทย์ที่เป็นการเปลี่ยนเข่าและสะโพก 
ศัลยกรรมความงาม และการผ่าตัดเสริมทรวงอก เป็นบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมีความ 
ได้เปรียบในเรื่องราคาเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ แต่ยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบมาเลเซีย และอินเดีย  
อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศดังกล่าว ดังนั้นหากพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายแล้วการเดินทางมาใช้บริการเหล่านี้ในประเทศไทยจะมีความคุ้มค่า
มากกว่าเดินทางไปรับการรักษาที่มาเลเซียและอินเดียซึ่งมีราคาถูกกว่า
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US$ 1,000

Medical	Procedure
สหรัฐอเมริกา ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย

2552 2554 2552 2554 2552* 2554** 2552 2554 2552 2554

กลุ่มศัลยกรรมความงาม

Breast Implants 10,000 10,000 5,700 2,727 N/A 8,000 N/A N/A 6,500 3,500

Rhinoplasty 8,000 8,000 5,400 3,901 N/A 4,375 N/A 1,293 5,500 4,000

Face Lift 15,000 15,000 8,600 3,697 N/A N/A 3,440 3,440 9,000 4,000

กลุ่มศัลยกรรมกระดูก

Knee Replacement 50,000 50,000 14,000 12,297 19,000 13,000 7,000 7,000 9,000 6,200

Hip Replacement 43,000 50,000 16,000 7,897 16,000 11,000 7,500 7,500 10,000 7,000

กลุ่มโรคหัวใจ/ซับซ้อน

Heart Bypass 144,000 144,000 26,000 15,121 22,500 20,000 11,500 11,430 10,000 5,200

Heart Valve Replacement 170,000 170,000 24,000 21,212 23,000 13,000 10,500 10,580 3,000 5,500

Spinal Fusion 100,000 100,000 13,000 9,091 21,000 9,000 N/A 6,000 14,000 6,500

IVF Treatment N/A N/A 9,000 9,091 9,500 N/A 4,000 3,819 3,250 3,250

ทันตกรรม

Dental Implant 10,000 2,800 1,000 3,636 N/A 1,500 345 345 1,000 1,000

หมายเหตุ: * อ้างอิงมาจาก Connell (2010) และ ** อ้างอิงมาจาก Lunt et al. (2011)
ที่มา: http://medicaltourism.com.

สำาหรับค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มของโรคหัวใจ เช่น การผ่าตัดหัวใจแบบ Bypass หรือการเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ เป็นต้น พบว่า ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีราคาสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและศูนย์รักษาโรคหัวใจที่ครบวงจรมากกว่าสิงคโปร์ ข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ว่า ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
นิยมเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในกลุ่มของการศัลยกรรมความงามและ
ศัลยกรรมกระดูก ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ที่ไทยมีราคาตำ่ากว่าสิงคโปร์ แต่ยังคงมีราคาสูงกว่า 
มาเลเซียและอินเดีย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่ารักษาพยาบาลของไทยจะสูงกว่าทั้งสองประเทศ  
แต่มาตรฐานของการรักษาพยาบาลหรือคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยได้รับ
การยอมรับจากผู้ใช้บริการมากกว่า

4.2.3	 ดัชนคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นสขุลกัษณะและราคาของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
 การพิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้านสุขลักษณะและราคาของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวของไทยและคู่แข่งที่ใช้ในการศีกษาส่วนนี้จะอ้างอิงข้อมูลจาก Travel and Tourism  
Competitiveness Index (TTCI) ที่รายงานโดย World Economic Forum ใน Pillar ที่ 4  
(Health and hygiene) และ Pillar ที่ 10 (Price competitiveness) โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552 กับ 2556 ซึ่งข้อมูลในตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีคะแนนในเรื่องของ 
Health and hygiene และ Price competitiveness สูงกว่าประเทศอินเดียเพียงประเทศเดียว  
ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ประเทศไทยเป็น 
ประเทศเดียวที่มีคะแนนในเรื่องของ Health and hygiene ลดลง ส่วน Price competitiveness 
ยังคงมีเหนือประเทศคู่แข่งอื่นๆ ยกเว้น มาเลเซีย ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า  
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านสุขภาพและอนามัยและด้านราคาเหนือกว่า 
ประเทศอินเดียเท่านั้น และความได้เปรียบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อเทียบระหว่างปี  
พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7
ค่าบริการทางการแพทย์ของไทย

และคู่แข่งสำาคัญในเอเชีย	

ปี	พ.ศ.	2552	และ	พ.ศ.	2554
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คะแนน (1-7)

รายการ
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย

2552 2556 2552 2556 2552 2556 2552 2556

ด้านสุขภาพอนามัย 4.42 4.32 5.19 5.29 4.47 4.63 2.57 3.04

Access to improved sanitation (% pop) 96.0 96.0 100.0 100.0 94.0 96.0 28.0 34.0

Access to improved drinking water (% pop) 98.0 96.0 100.0 100.0 99.0 100.0 89.0 92.0

Hospital beds (per 10,000 pop) 22.3 21.0 32.0 31.0 19.0 18.0 6.9 9.0

ด้านราคาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5.35 5.03 5.23 4.57 5.85 5.45 4.96 5.11

Ticket taxes and airport charges (0 = highest cost) 87.0 86.5 85.6 84.7 93.8 89.3 95.8 88.3

Purchasing power parity (PPP) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 0.4 0.4

Extent and effect of taxation (7 little impact) 4.3 3.6 5.8 5.5 4.7 4.7 4.3 3.8

Fuel price levels (US cents per liter) 65.0 95.0 63.0 104.0 40.0 56.0 75.0 82.0

Hotel price index (US$) 108.8 101.3 153.4 220.6 74.2 107.7 215.5 143.2

ที่มา: World Economic Forum (2009; 2013)

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย 
กับคู่แข่งสำาคัญในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ตามกรอบแนวคิดความได้เปรียบ 
โดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  
advantage) รวมทั้ งการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้านสุขลักษณะและราคา 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในด้าน 
ความพร้อมของการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ และด้านการท่องเที่ยว  
เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขของไทยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ มาตรฐานของสถานพยาบาล หรือแหล่งท่องเที่ยว 
 อย่างไรก็ตามความได้เปรียบดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจากคะแนนในเรื่อง
ของ Health and hygiene ที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันด้านสุขลักษณะของประเทศไทย
มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำาคัญ ตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย 
มีความพร้อมในด้านสุขลักษณะเพื่อรองรับการให้บริการการท่องเที่ยวลดลง ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่
ความสามารถในการแข่งขันด้านสุขลักษณะของประเทศไทยมีค่าลดลง มาจากการที่ประเทศไทย 
มีสัดส่วนจำานวนแพทย์ต่อประชากรลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในแต่ละปีประเทศไทยสามารถ 
ผลิตแพทย์ออกมาได้น้อย โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์ที่ต้องทำาการสอบเป็นภาษาไทย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อแพทย์ไทยที่ศึกษาหรือใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศและไม่ถนัด 
ในการสื่อสารด้วยภาษาไทย รวมถึงแพทย์ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย
 ขณะที่ด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาล ซึ่งพิจารณาจากจำานวนสถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน JCI นั้น ไทยยังถือว่าเหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากมีจำานวนสถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน JCI สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียและมีแนวโน้มที่จะมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกื้อหนุน ก็จะเห็นได้ 
อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ 
มากกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ

ตารางที่ 8 
ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน

ด้านสุขภาพอนามัยและราคา

ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

และคู่แข่งที่สำาคัญในเอเชีย	

ปี	พ.ศ.	2552	และ	พ.ศ.	2556
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สำาหรับความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) นั้น เมื่อพิจารณาจากราคา
ค่าบริการทางการแพทย์ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีราคาค่าบริการทางการแพทย์ที่ตำ่ากว่าคู่แข่ง
ที่สำาคัญอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะบริการทาง 
การแพทย์ประเภทการศัลยกรรมความงามและกระดูก ส่วนประเทศมาเลเซียและอินเดีย 
แม้จะมีค่าบริการทางการแพทย์ที่ตำ่ากว่าไทย แต่มาตรฐานการรักษาพยาบาลยังถือได้ว่ามีคุณภาพ 
ด้อยกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดในเรื่องของ Price competitiveness  
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาเหนือกว่าประเทศสิงคโปร์ 
เพียงประเทศเดียวเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2552 พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันลดลง โดยเฉพาะในเรื่องของระดับราคานำ้ามัน แต่ตัวชี้วัดในเรื่องของดัชนีราคา 
ของโรงแรม สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีราคาของโรงแรมลดลง และยังคงสูงกว่ามาเลเซีย 
เพียงประเทศเดียว 
 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพของไทยกับคู่แข่งสำาคัญในเอเชียที่เสนอโดย กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (ดังแสดงในตารางที่ 9) ที่พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้านบริการสุขภาพเหนือกว่าประเทศคู่แข่งในด้านการให้บริการที่เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติ 
และค่าบริการทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ พบว่า ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการ
แข่งขันด้อยกว่าสิงคโปร์ในด้านของระบบสาธารณูปโภค ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลหรือช่องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล การเคลื่อนไหวในเชิงรุกของทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และที่สำาคัญคือ การผนึกกำาลังหรือความ 
ร่วมมือกันทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง

รายการ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย

บริการ/การให้บริการ (Service/Hospitality) ★★★★ ★★ ★ ★

อุปกรณ์ที่ทันสมัย (Hi-tech Hardware) ★★★★ ★★★★ ★ ★★

สาธารณูปโภค* (Public Utility) ★★★ ★★★★ ★★★ N

มาตรฐานของโรงพยาบาล (Accrediting for Hospital)1 ★★★★ ★★★ ★ ★★★

คุณภาพของทรัพยากรบุคคล (HR Quality) ★★★★ ★★★★ ★★ ★★

การเคลื่อนไหวเชิงรุก (Pre emptive move) ★★ ★★★ ★★ ★

การผนึกกำาลัง/พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ 
(Synergy/Strategic Partner) ★ ★★ ★ ★

การเข้าถึง/ช่องทางตลาด 
(Accessibility/Market Channel) ★★ ★★★ ★★ ★

ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (Reasonable cost) ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★

หมายเหตุ: จำานวน ★ สะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย N หมายถึง ไม่มีความได้เปรียบ
*อ้างอิงมาจาก The Boston Consulting Group (2008)
1 พิจารณาจากจำานวนโรงพยาบาลที่ได้ JCI

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555)

ตารางที่ 9 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้านบริการสุขภาพของไทย

กับคู่แข่งสำาคัญในเอเชีย
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์และจากเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห ์
ข้างต้นทำาให้ทราบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียทั้ 4 ประเทศ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีตำาแหน่ง
ทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 10 โดยประเทศ
สิงค์โปร์จะเป็นประเทศที่ เน้นการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ 
การรักษาพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยทางการแพทย์ขั้นสูง (High technology) หรือการรักษาเฉพาะทาง 
ซึ่งมีราคาการให้บริการที่สูงกว่าประเทศไทยและคู่แข่งอื่นๆ ขณะที่การให้บริการทางการแพทย์ของ
ประเทศไทยจะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่คุ้มค่าราคาร่วมกับภาพลักษณ์
ที่เน้นการให้บริการที่เป็นมิตร สำาหรับมาเลเซียมีตลาดกลุ่มอิสลามที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน 
เป็นตลาดสำาคัญ เช่น กลุ่มลูกค้าชาวอินโดนีเซีย ขณะที่อินเดียจะอาศัยความได้เปรียบทางด้านราคา
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการแข่งขัน

ประเทศ ตำาแหน่งทางการตลาด คุณภาพ	&	ราคาสูง

คุณภาพ	&	ราคาตำ่า

สิงคโปร์ High technology และเฉพาะทาง  

ไทย คุณภาพคุ้มราคา บริการที่เป็นมิตร

มาเลเซีย อิสลาม (ตลาดอินโดนีเซีย)

อินเดีย ราคาตำ่า 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้ว พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบตำ่ากว่าประเทศสิงคโปร์เพียงเล็กน้อย แต่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่าทุก
ประเทศ ยกเว้น ในเรื่องการผ่าตัดรักษาหัวใจที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันตำ่าที่สุด 
แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทำาให้ทราบว่า ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและการให้บริการการ
ผ่าตัดรักษาหัวใจที่ครบวงจรและดีที่สุดในภูมิภาคนี้

รายการ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินเดีย

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 1 2 3 4

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ศัลยกรรมความงาม - 1 3 2

ศัลยกรรมกระดูก 4 1 2 3

การผ่าตัดรักษาหัวใจ 3 4 2 1

ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงกว่า 
หลายประเทศที่ เป็นคู่แข่งที่สำาคัญ แต่ปัจจุบันยังมีปัจจัยบางอย่างที่บั่นทอนความสามารถ 
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย เช่น การขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
ต่างประเทศที่จะคอยช่วยอำานวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติ หรือเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ 
นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้น
รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว ด้วยการสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
ภาษาต่างประเทศบางภาษาของบุคลากรที่ทำางานในสถานพยาบาล โดยเฉพาะภาษาอาหรับ และ

ตารางที่ 10 
ตำาแหน่งทางการตลาดของไทย

และคู่แข่งสำาคัญ

ตารางที่ 11
สรุปลำาดับความสามารถในการแข่งขัน

ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
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ปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดและปลอดภัย 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
มากขึ้น ทั้งนี้นโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยยังขาด 
ความต่อเนื่อง และขาดการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการในการแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ  
รวมทั้งการเข้าใจหรือกำาหนดความหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ให้กว้างขึ้น โดยให้
ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายของเวชภัณฑ์ และข้อมูลข่าวสารการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์  
แทนการให้ความสำาคัญเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือคนเท่านั้น และไทยควรอาศัยโอกาส 
การเปิดเสรีภาคบริการและ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ในการสร้างความได้เปรียบให้กับ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย

ผลการพยากรณ์จำานวนและรายรับจากผู้ป่วยชาวต่างชาติของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า  
(ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560) ด้วยแบบจำาลอง GM(1,1)-Alpha ทำาให้ทราบว่า ในปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยจะมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยประมาณ  
4.41 ล้านคน คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 4.5 แสนคน และจะก่อให้เกิดรายรับ
จากการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยชาวต่างชาติประมาณ 138.39 พันล้านบาท
 จากการพิจารณาปัจจัยทางด้านความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ พบว่า ประเทศไทย 
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงกว่าคู่แข่งสำาคัญในเอเชีย
อย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ขณะที่ข้อมูลในเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันสะท้อน 
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือว่าคู่แข่งในเรื่องศัลยกรรมความงาม 
และกระดูก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในด้านความพร้อมของการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วย 
ชาวต่างชาติ และด้านการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขของไทย 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มาตรฐานของสถานพยาบาล หรือ 
แหล่งท่องเที่ยว 
 ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวสูงกว่าหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งที่สำาคัญ และการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของประเทศในภูมิภาคนี้มีตำาแหน่ง (Position) ทางการตลาดที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียมีน้อย โดยแต่ละประเทศมีการ 
วางตำาแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน ตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันของตนเอง นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลทำาให้ทราบว่า การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทยมีการแข่งขันกันเองภายในประเทศสูงกว่าการแข่งขันกับต่างประเทศ

4.3 
สรุป
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การศึกษาบทนี้เป็นการนำาเสนอผลการสำารวจพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical tourists) ที่มารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน และทำาการคัดเลือก 
ชุดตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบไม่คำานึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non-probability sampling)  
และเลือกชุดตัวอย่างตามความสะดวก (Accessible sampling) จากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ที่มารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มารับบริการค่อนข้างมาก  
จังหวัดละ 2 แห่ง โดยโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตอบรับในการให้เข้าร่วมมือกับ
ทีมวิจัยเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์ชุดตัวอย่าง 
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจำานวนของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ตามนิยามของการศึกษานี้ที่แตกต่างกัน อีกทั้งการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดังกล่าว 
ทำาได้ค่อนข้างลำาบาก เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการรับบริการ
ค่อนข้างสูง และโรงพยาบาลเอกชนต่างเน้นการให้บริการแบบพิเศษ (Exclusive) กับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ เช่น การจัดห้องรับรองพิเศษที่ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป หรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ  
เป็นต้น ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดจำานวนชุดตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ได้แน่นอน ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
เก็บข้อมูลจากชุดตัวอย่างได้ทั้งหมด 264 ชุด
 โดยนิยามของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourists) ตามการศึกษานี้ หมายถึง  
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางการแพทย์ (มีระยะเวลาพำานัก
อาศัยในประเทศไทยน้อยกว่า 12 เดือน) ทั้งนี้อาจจะมีการทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมด้วย  
(Vacationing patients and Medical tourist proper) หรือไม่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวเลยก็ได ้
(Mere patients) รวมถึงการตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก่อนการ 
เดินทางมาประเทศไทย หรือเป็นการตัดสินใจที่ เกิดขึ้นภายหลังเดินทางมาถึงประเทศไทย 
เนื่องจากเห็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลก็ได้ แต่จะไม่รวม 

CHAPTER

V

บทที่ 5 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์
ในประเทศไทย
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นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างการ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย (Medicated tourists)

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ 
ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย ในประเด็นที่สำาคัญดังนี้
 1) พฤติกรรมก่อนการใช้บริการ ซึ่งครอบคลุม ประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ 
ในต่างประเทศ การตัดสินใจและเหตุผลที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของไทย ปัจจัยสำาคัญ 
ที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และการวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่าง 
รับบริการ
 2) พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในครั้งนี้
 3) พฤติกรรมหลังการใช้บริการที่ครอบคลุมในเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์
ของไทย และประสบการณ์ที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์ของไทย
 4) พฤติกรรมในอนาคตหลังได้รับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่ สัญชาติ 
เพศ อายุ อาชีพหลัก รายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่านักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เดินทาง 
มารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร
 จากตารางที่ 12 พบว่า ชุดตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สัญชาติ
ออสเตรเลีย คือ คิดเป็นร้อยละ 60.69 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยว
สัญชาติรัสเซีย และโอมาน คือ คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ 6.87 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
ตามลำาดับ โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเพศหญิงถึงร้อยละ 81.64 
 นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวจากโอเชียเนียเป็นชุดตัวอย่างที่มีสัดส่วนมากที่สุด  
เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น คือ คิดเป็นร้อยละ 64.51 ของชุดตัวอย่างทั้งหมด  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ว่า นักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่มารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้ งอยู่ ในจังหวัดที่มี  
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นคนออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์
 นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เป็นชุดตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 33 ปี และมีสัดส่วน 
ของผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด (ร้อยละ 26.44) รองลงมา คือ ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 16.09) โดยรายได้เฉลี่ย (ก่อนหักภาษี) ของกลุ่มอย่าง คือ 2,269,667 บาท/คน/ปี 
ในขณะที่ชุดตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว (ก่อนหักภาษี) ประมาณ 3.27 ล้านบาท/ครอบครัว

5.1 
ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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รายการ จำานวน ร้อยละ

สัญชาติ 262 100.00

ออสเตรเลีย 159 60.69

รัสเซีย 32 12.21

โอมาน 18 6.87

ยุโรป เช่น อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ออสเตรีย เป็นต้น 16 6.11

นิวซีแลนด์ 10 3.82

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8 3.05

สหรัฐอเมริกา 5 1.91

อื่นๆ 14 5.34

เพศ 256 100.00

หญิง 209 81.64

ชาย 47 18.36

อายุเฉลี่ย	33	ปี	แบ่งตามช่วงอายุ 241 100.00

น้อยกว่า 25 ปี 80 33.20

25-34 ปี 76 31.54

35-44 ปี 40 16.60

45-54 ปี 24 9.96

55 ปีขึ้นไป 21 8.71

อาชีพหลัก 261 100.00

พนักงานบริษัท 69 26.44

ธุรกิจส่วนตัว 42 16.09

ผู้เชี่ยวชาญ (นักกฎหมาย/แพทย์) 26 9.96

พนักงานของรัฐ 25 9.58

แม่บ้าน 25 9.58

นักเรียน นักศึกษา 21 8.05

เกษียณ 9 3.45

อื่นๆ 44 16.86

รายได้ก่อนหักภาษีต่อคน	(บาท/คน/ปี) 2,269,667

รายได้ก่อนหักภาษีของครอบครัว	(บาท/ครอบครัว/ปี) 3,266,666

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

การนำาเสนอข้อมูลการสำารวจพฤติกรรมก่อนการให้บริการในส่วนนี้ แบ่งออกเป็น 4 เรื่องที่สำาคัญ คือ 
ประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ การตัดสินใจและเหตุผลที่เลือกใช้บริการ
ในประเทศไทย ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เลือกใช้บริการในประเทศไทย และการวางแผนและกิจกรรม
การท่องเที่ยวระหว่างรับบริการทางการแพทย์ ดังมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อย่อยพอสังเขปดังนี้

5.2.1	 ประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ
 จากการสอบถามถึงประสบการณ์ในการใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 16.67 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ ในจำานวนนี้พบว่า  
เปน็ผู้ทีเ่คยรบับรกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทยและกลบัมาใชบ้รกิารซำา้อีกครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 18.60  
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 ทั้งนี้บริการด้านความงาม เป็นบริการทางการแพทย์ที่ร้อยละ 56.52 ของชุดตัวอย่าง 
ที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศใช้บริการในการเดินทาง 

ตารางที่ 12	
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

5.2 
พฤติกรรมก่อน
การใช้บริการ
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ครั้งที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมความงามถึงร้อยละ 61.54 ขณะที่ร้อยละ 
30.43 ของชุดตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ  
เลือกใช้บริการด้านทันตกรรมสำาหรับการรับบริการทางการแพทย์ครั้งที่ผ่านมา โดยอยู่ในรูปของ 
การทันตกรรมเพื่อการรักษามากกว่าการทันตกรรมความงาม (ตารางที่ 13)

รายการ จำานวน ร้อยละ

มีประสบการณ์ใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ 43 16.67

กลับมาใช้บริการทางการแพทย์ซำ้าในประเทศไทย 8 18.60

บริการทางการแพทย์ที่ใช้ในครั้งที่ผ่านมา 69 100.00

ความงาม 39 56.52

การผ่าตัด ศัลยกรรม 24 61.54

การดูแลรักษาผิวหนัง 13 33.33

ทันตกรรม 21 30.43

ทันตกรรมเพื่อการรักษา 13 61.90

ทันตกรรมความงาม 6 28.57

การรักษาเฉพาะทาง/ โรคร้ายแรง 9 13.05

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

รายการ จำานวน ร้อยละ

ตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์	ณ	ประเทศต้นทาง 187 74.21

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ 257 100.00

เพื่อรับบริการทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ 83 32.30

เพื่อรับบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวในสัดส่วนที่เท่ากัน 72 28.02

เพื่อรับบริการทางการแพทย์เท่านั้น 56 21.79

เพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ 26 10.12

เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 20 7.78

เหตุผลหลักที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 252 100.00

ค่ารักษาพยาบาลมีราคาถูก 163 64.68

คุณภาพ หรือชื่อเสียงของบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 77 30.56

ไม่ต้องการรอรับการรักษา ณ ประเทศของตน 12 4.76

แหล่งข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 340 100.00

เพื่อนหรือญาติที่เคยรับการรักษาในประเทศไทย 137 40.29

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical travel agency) 89 26.18

เว็ปไซต์ของโรงพยาบาล 43 12.65

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical Assistance Company) 23 6.76

เป็นการถูกส่งต่อมารับการรักษาโดยโรงพยาบาลในประเทศที่ตนอาศัย 8 2.35

เป็นการถูกส่งมารับการรักษาโดยรัฐบาลของตนเอง 5 1.47

การจัดแสดงนานาชาติ/โรดโชว์ 6 1.76

อื่นๆ 29 8.53

ช่องทางที่ใช้ติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทย 262 100.00

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical travel agency) 117 44.66

ใช้บริการโดยไม่จองล่วงหน้า 66 25.19

เวปไซต์โรงพยาบาล 48 18.32

อื่นๆ 31 11.83

ตารางที่ 13
ประสบการณ์ในการใช้บริการ

ทางการแพทย์ในต่างประเทศ

ตารางที่ 14 
การตัดสินใจ	และเหตุผล

ที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย
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รายการ จำานวน ร้อยละ

ประเทศที่เป็นทางเลือกอันดับแรกแทนประเทศไทย 201 100.00

สิงค์โปร์ 97 48.26

มาเลเซีย 40 19.90

อินเดีย 9 4.48

ประเทศอื่นๆ 55 27.36

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

5.2.2	 การตัดสินใจและเหตุผลที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของไทย
 จากตารางที่  14 ซึ่ งแสดงการตัดสินใจและเหตุผลที่ชุดตัวอย่างเลือกใช้บริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า ชุดตัวอย่างร้อยละ 74.21 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการตัดสินใจ ณ ประเทศต้นทาง โดยชุดตัวอย่างร้อยละ 32.30 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มีวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้ คือ เพื่อรับบริการทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่  
(มีสัดส่วนของการรับบริการทางการแพทย์มากกว่าการท่องเที่ยว) หรือที่ เราเรียกว่า กลุ่ม  
Vacationing patients รองลงมา คือ ชุดตัวอย่างที่มีสัดส่วนของการรับบริการทางการแพทย์ 
และท่องเที่ยวที่เท่ากัน (Medical tourist proper) และชุดตัวอย่างที่เดินทางมาประเทศไทย 
เพื่อรับบริการทางการแพทย์เท่านั้น (Mere patients) โดยคิดเป็นร้อยละ 28.02 และ 21.79 ของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลำาดับ
 สำาหรับชุดตัวอย่างที่ตอบว่ามีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการ 
ท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.78 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นชุดตัวอย่างที่ตั้งใจ 
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว แต่ตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
เนื่องจากเห็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นกลุ่มที่ตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์เมื่อเดินทางมาถึง
ประเทศไทยแล้ว ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเนื่องจาก 
เกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Medicated tourists)  
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตามนิยามที่ใช้ในการศึกษานี้
 สำาหรับเหตุผลที่ทำาให้เลือกเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยนั้น  
พบว่า ชุดตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ คิดเป็นร้อยละ 64.68 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
เลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาค่ารักษาพยาบาลที่ถูก รองลงมา คือ 
ชุดตัวอย่างที่เลือกรับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเนื่องจากมั่นใจในคุณภาพของบริการ
ทางการแพทย์ และชุดตัวอย่างที่ไม่ต้องการรอคิวรับบริการทางการแพทย์ในประเทศของตนเอง  
คือ คิดเป็นร้อยละ 30.56 และ 4.76 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่า  
เหตุผลหลักที่ทำ าให้ชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เลือกรับบริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทย คือ ความแตกต่างด้านราคา (Price gap) ของค่าบริการทางการแพทย์ระหว่าง
ประเทศของตนเองกับประเทศไทย มากกว่าความแตกต่างด้านเทคโนโลยีหรือการบริการ 
ทางการแพทย์ (Technology or Service gap) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ราคาค่าบริการทางการแพทย์
ของไทยที่ตำ่ากว่าบริการประเภทเดียวกันในต่างประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ตารางที่ 14 (ต่อ)
การตัดสินใจ	และเหตุผล

ที่เลือกใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย
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ด้านแหล่งข้อมูลหลักที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใช้ในการตัดสินใจมารับบริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทยนั้น พบว่า  เพื่อนหรือญาติที่ เคยมารับบริการทางแพทย์ในประเทศไทย 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ชุดตัวอย่างถึงร้อยละ 40.29 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ใช้เป็นแหล่ง
ข้อมูลหลักในการตัดสินใจมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย รองลงมา คือ บริษัทตัวแทน 
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลที่ชุดตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 26.18 และ 12.65 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการตัดสินใจมารับบริการทางการแพทย์
ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า Word of Mouth (WOM) เป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญของนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ในการตัดสินใจมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน
 สำาหรับการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อใช้บริการทางการแพทย์นั้น พบว่า  
ชุดตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 44.66) ใช้บริการบริษัทตัวแทน
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical travel agency) ในการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทย 
ขณะที่ชุดตัวอย่างร้อยละ 25.19 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีการใช้บริการทางการแพทย์
โดยไม่ได้มีการจองล่วงหน้า (Walk in) และชุดตัวอย่างร้อยละ 18.32 มีการติดต่อใช้บริการ 
ทางการแพทย์ผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ชุดตัวอย่างกว่าร้อยละ 48.26 สนใจที่จะไปรับบริการทางการแพทย์
ที่ประเทศสิงคโปร์แทนหากไม่ได้มารับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทย รองลงมา คือ เลือกที่
จะไปรับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศมาเลเซีย และอินเดีย ตามลำาดับ สอดคล้องกับข้อมูลของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ว่า ประเทศคู่แข่งสำาคัญของไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
คือ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ตามลำาดับ ขณะที่ชุดตัวอย่างที่เหลือ ส่วนใหญ่สนใจ 
ที่จะใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศของตน หากไม่ได้เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ 
ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นชาวออสเตรเลียจะเลือกใช้บริการทางการแพทย ์
ในประเทศตนเองเป็นอันดับแรกหากไม่ได้ใช้บริการที่ประเทศไทย

5.2.3	 ปัจจัยสำาคัญต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
 สำาหรับปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
พบว่า ในสายตาของชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กว่าร้อยละ 86 เห็นว่า ค่าใช้จ่าย 
ในการพำานักในประเทศไทยที่มีความสมเหตุสมผลเป็นปัจจัยที่ทำาให้เลือกเดินทางมารับบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย ขณะที่ความสามารถผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับการรับบริการ 
ทางการแพทย์ได้ในคราวเดียวกัน ความสมเหตุสมผลของค่าบริการทางการแพทย์ และความมี 
ชื่อเสียงในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่ชุดตัวอย่าง
กว่าร้อยละ 80 เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเช่นกัน  
ส่วนวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่นักท่องเที่ยวพำานักอาศัยเป็นปัจจัย
ที่มีชุดตัวอย่างเพียงร้อยละ 18.29 เท่านั้นที่เห็นว่ามีความสำาคัญมาก (ตารางที่ 15) 
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รายการ
ค่าเฉลี่ย	

(คะแนนเต็ม	7)
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ
ที่เห็นด้วยมาก

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพำานักในประเทศไทยมีความสมเหตุสมผล 5.80 1.22 86.15

สามารถผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับการรับบริการทางการแพทย์ได้ 5.78 1.29 84.56

บริการทางการแพทย์มีราคาที่สมเหตุสมผล 5.77 1.30 81.92

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ 5.65 1.37 83.14

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราคาถูก และมีความสะดวก 5.30 1.56 73.46

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่คล้ายกับประเทศที่นักท่องเที่ยวอาศัย 2.97 1.72 18.29

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

เ มื่ อ นำ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ นี้ ไ ป เ ที ย บ กั บ ผ ล ศึ ก ษ า ใ น หั ว ข้ อ เ ห ตุ ผ ล ที่ ทำ า ใ ห้ ชุ ด ตั ว อ ย่ า ง 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถยืนยันได้ว่า 
ช่องว่างทางด้านราคา (Price gap) เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางมารับ 
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยราคาที่นักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญไม่ใช่แค่ราคา 
ค่าบริการทางการแพทย์ (Price of treatment) เท่านั้น แต่ยังเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการพำานัก 
อยู่ในประเทศไทย (Cost of living) ระหว่างการเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วย

5.2.4	 การวางแผนและกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างรับบริการทางการแพทย์
 การเดนิทางมารบับรกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทยในครัง้นี ้พบวา่ ชดุตวัอยา่งสว่นใหญ ่
จะมีการวางแผนการเดินทางเอง ขณะที่ชุดตัวอย่างเพียงร้อยละ 39.76 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ให้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical travel agency) เป็นผู้วางแผน 
การเดินทางให้ โดยมีราคาเฉลี่ยของเพจเกจทัวร์อยู่ที่ 244,480 บาท/คน/ทริป และกว่าร้อยละ 90 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตอบว่าราคาเพจเกจทัวร์ดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
คา่บรกิารทางการแพทย์ และคา่ทีพ่กัเขา้ไวแ้ลว้ สำาหรบัการเดนิทางครัง้นี ้พบวา่ ชดุตวัอยา่งนกัทอ่งเทีย่ว 
เชิงการแพทย์จะมีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยเฉลี่ย 1 คน
 นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 22.66 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีลักษณะเป็น  
Mere patient คือ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางการแพทย์เท่านั้น โดยไม่มีการ 
ทำากิจกรรมท่องเที่ยวเลย ขณะที่ชุดตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับ 
การรับบริการทางการแพทย์ด้วย โดยพบว่า ชุดตัวอย่างร้อยละ 68.69 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีการทำากิจกรรมท่องเที่ยวร่วมด้วย ได้ทำากิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับผู้ร่วมเดินทาง แสดงให้เห็นว่า  
นอกจากประเทศไทยจะได้รับรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศจากค่าบริการทางการแพทย์ 
ที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใช้บริการแล้ว ยังได้รับรายรับจากการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยว 
ทั้งของตัวนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เองและผู้ร่วมเดินทางด้วย สำาหรับกิจกรรมท่องเที่ยว 
ที่ชุดตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.95) เลือกทำา คือ การไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) รองลงมา คือ 
กิจกรรมชายหาด และการเที่ยวชมเมือง ตามลำาดับ (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 15 
ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย
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รายการ จำานวน ร้อยละ

การวางแผนในการมาประเทศไทยครั้งนี้ 249 100.00

จัดการด้วยตัวเอง 150 60.24

ซื้อแพคเกจทัวร์ (ราคาเฉลี่ย 244,480 บาท/คน/ทริป) 99 39.76

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพคเกจทัวร์ 250 100.00

ค่าเดินทาง 88 35.20

ค่าบริการทางการแพทย์ 80 32.00

ค่าที่พัก 76 30.40

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 6 2.40

มีผู้ร่วมเดินทาง	(เฉลี่ย	1	คน) 195 75.29

การทำากิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างรับบริการทางการแพทย์ 256 100.00

ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างการรับบริการทางการแพทย์ 58 22.66

มีกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างรับบริการทางการแพทย์ โดย 158 77.34

ผู้รับบริการทางการแพทย์และผู้ร่วมเดินทางร่วมทำากิจกรรม 136 68.69

เฉพาะผู้รับบริการทางการแพทย์ที่ทำากิจกรรมดังกล่าว 42 21.21

เฉพาะผู้ร่วมเดินทางที่ทำากิจกรรมดังกล่าว 20 10.10

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระทำา 539 100.00

การชอปปิ้ง (Shopping) 183 33.95

กิจกรรมชายหาด 128 23.75

การเที่ยวชมเมือง 101 18.74

สปา 88 16.32

อื่นๆ 39 7.24

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

รายการ จำานวน ร้อยละ

บริการทางการแพทย์ที่มาใช้บริการในครั้งนี้ 244 100.00

เสริมความงาม 160 65.57

ตรวจสุขภาพ 56 22.95

รักษาเฉพาะทาง/โรคร้ายแรง 16 6.56

ทำาฟัน 12 4.92

ระยะเวลาพำานักในประเทศไทยขึ้นอยู่กับผลการรักษาพยาบาล 71 30.08

ระยะเวลาที่พำานักในประเทศไทยรวม	(วัน) 23

ระยะเวลาของการรับบริการทางการแพทย์ (วัน) 8

ระยะเวลาของการท่องเที่ยว (วัน) 15

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางการแพทย์และท่องเที่ยวทั้งหมด	(บาท/คน) 346,376

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย	(บาท/คน) 171,941

ผู้ที่รับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 263 100.00

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับภาระเอง 230 87.45

บริษัทประกันภัย 26 9.89

อื่นๆ 7 2.66

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

ตารางที่ 16 
การวางแผน	ผู้ร่วมเดินทาง	

และกิจกรรมการท่องเที่ยว

ระหว่างการรับบริการทางการแพทย์

ตารางที่ 17
การใช้บริการทางการแพทย์

ในประเทศไทยครั้งนี้
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ข้อมูลในตารางที่ 17 แสดงถึงการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งพบว่าบริการ
เสริมความงามเป็นบริการทางการแพทย์ที่ชุดตัวอย่างถึงร้อยละ 65.57 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เลือกใช้บริการ รองลงมา คือ บริการตรวจสุขภาพ การรักษาเฉพาะทาง/โรคร้ายแรง และบริการ
ทันตกรรม ตามลำาดับ โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ชุดตัวอย่างพำานักอยู่ในประเทศไทย คือ 23 วัน ทั้งนี ้
แบ่งเป็นระยะเวลาในการรับบริการทางการแพทย์ 8 วัน และระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 15 วัน  
อย่างไรก็ตาม ชุดตัวอย่างอีกร้อยละ 30.08 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่สามารถระบุ 
ระยะเวลาที่แน่นอนในการพำานักในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการรักษาพยาบาล
 สำาหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชุดตัวอย่างระหว่างการพำานักอยู่ในประเทศไทย พบว่า  
อยู่ที่เฉลี่ย 346,376 บาท/คน ทั้งนี้เป็นค่าบริการทางการแพทย์เฉลี่ย 171,941 บาท/คน ซึ่งชุด
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 87.45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ 
ทางการแพทย์เหล่านี้เอง ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 9.89 ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่มีบริษัท
ประกันสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้

สำาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมหลังการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทยภายใต้แนวคิด
ของการพิจารณาจากช่องว่างของคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นความ
แตกต่างระหว่างความพึงพอใจที่ได้รับกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ สำาหรับประสบการณ ์
ที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์ของไทยจะครอบคลุมถึงคุณค่าที่ได้รับและความพึงพอใจรวม 
ที่เกิดจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ดังมีรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขปดังนี้

5.4.1	 คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทย
 การพิจารณาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทยในส่วนนี้ จะพิจารณาภายใต ้
แนวคิดการพิจารณาความสำาคัญและความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์ของไทย  
จากข้อมูลในตารางที่ 18 พบว่า ชุดตัวอย่างเกือบทั้งหมด (กว่าร้อยละ 90) ให้ความสำาคัญกับการได้
รับบริการที่มีคุณภาพ การให้บริการจากแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการรักษา
พยาบาลที่ดี รวมถึงผู้ให้บริการที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยสิ่งที่ 
ชุดตัวอย่างให้ความสำาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คุณภาพของบริการทางการแพทย์ ความรู้ 
ความสามารถของแพทย์ และประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ตามลำาดับ

รายการ
ค่าเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม	7)
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ
ที่เห็นด้วยมาก

คุณภาพของบริการ 6.51 0.83 97.67

ความสามารถของแพทย์ 6.45 0.85 96.50

ประสิทธิภาพการรักษา 6.38 0.91 96.15

ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ 6.17 1.05 92.25

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก 6.19 0.99 94.19

ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 5.75 1.27 83.40

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

5.3 
พฤติกรรมการใช้บริการ
ทางการแพทย์
ในประเทศไทยครั้งนี้

5.4 
พฤติกรรม
หลังการใช้บริการ

ตารางที่ 18 
ความสำาคัญที่ให้เกี่ยวกับบริการ

ทางการแพทย์ในประเทศไทย
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ขณะที่ข้อมูลในตารางที่ 19 ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่ชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้รับ 
จากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า ชุดตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจมาก 
ต่อคุณภาพของการให้บริการ ความรู้ความสามารถของแพทย์ ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 
และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร ขณะที่ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ชุดตัวอย่างเพียงร้อยละ 78.78 เท่านั้นให้ความพึงพอใจมาก  
 

รายการ
ค่าเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม	7)
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ
ที่เห็นด้วยมาก

คุณภาพของบริการ 6.35 0.94 95.92

ความสามารถของแพทย์ 6.28 0.96 95.06

ประสิทธิภาพการรักษา 6.23 0.96 94.74

ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ 6.06 1.14 91.02

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก 5.99 1.28 85.31

ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ 5.52 1.44 78.78

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

ตารางที่ 19 
ความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการ

ทางการแพทย์ในประเทศไทย

รูปที่ 13 
ระดับความสำาคัญและความพึงพอใจ

ที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์

ในประเทศไทย

รูปที่ 13 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบความสำาคัญที่ชุดตัวอย่างมีต่อบริการทางการแพทย์กับคุณภาพ
ของการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ได้รับ พบว่า การให้บริการทางการแพทย์ของไทย
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
ของการให้บริการ ความรู้ความสามารถของแพทย์ ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก และความเพียงพอ 
ของข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้บริการทางการแพทย์ของไทย 
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของชุดตัวอย่าง 

1. คุณภาพของบร�การ
2. ความสามารถของแพทย
3. ประสิทธิภาพการรักษา
4. ทักษะการสื่อสารของผูใหบร�การ
5. สภาพแวดลอมและสิ�งอำนวยความสะดวก
6. ความเพ�ยงพอของขอมูลเกี่ยวกับบร�การทางการแพทย
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อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเอกชนของไทยควรปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์ในบางด้านที่ 
ชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยังมีความพึงพอใจไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะด้านทักษะ 
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร รวมถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก
ของโรงพยาบาล ซึ่งมีคะแนนความพึ่งพอใจตำ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ทราบเป็นอย่างดี เนื่องจากในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน
ของไทย พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากรเป็นสิ่งที ่
ประเทศไทยยังด้อยกว่าประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

5.4.2	 ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์ของไทย
 สำาหรับคุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ชุดตัวอย่าง 
ร้อยละ 90 เห็นว่า เมื่อเทียบกับเงินและเวลาที่เสียไปแล้ว บริการทางการแพทย์ที่ได้รับมีความ 
คุ้มค่ากับเงินและเวลา ในขณะที่ชุดตัวอย่างร้อยละ 87.50 เห็นว่า การเลือกมารับบริการทาง 
การแพทย์ในประเทศไทย ทำาให้สามารถผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับการรับบริการทางการแพทย์ 
ได้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ประกอบกับ 
โรงพยาบาลเอกชนทีน่กัทอ่งเทีย่วเลอืกมารบับรกิารทางการแพทย ์กต็ัง้อยูใ่นจงัหวดัทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่ว 
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะชายหาด และแหล่งชอปปิ้ง
 ด้านความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า  
ชุดตัวอย่างร้อยละ 92.61 เห็นว่า โดยรวมแล้วบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็นที่น่าพึงพอใจ 
ขณะที่ชุดตัวอย่างร้อยละ 88.58 เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์
ในประเทศไทยมากกว่าที่คาดหวังไว้ และชุดตัวอย่างร้อยละ 83.66 มีความพึงพอใจต่อบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศไทยมากกว่าบริการทางการแพทย์ในประเทศของตนเอง ซึ่งพบว่า 
ผลการศึกษาความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทย

รายการ
ค่าเฉลี่ย	

(คะแนนเต็ม	7)
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ
ที่เห็นด้วยมาก

คุณค่าที่ได้รับจากบริการทางการแพทย์

คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 5.97 1.10 89.88

คุ้มค่าเวลา 5.96 1.24 90.66

เป็นโอกาสดีที่สามารถผนวกการท่องเที่ยว
เข้ากับการรับบริการทางการแพทย์ได้ในคราวเดียวกัน

5.85 1.25 87.50

ความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์

โดยรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ 6.19 1.08 92.61

พึงพอใจมากกว่าที่เคยคาดหวังไว้ 5.91 1.22 88.58

พึงพอใจบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมากกว่าในประเทศตนเอง 5.69 1.32 83.66

การให้บริการของบุคลากรเป็นที่ประทับใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ 5.89 1.11 87.84

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

ตารางที่ 20 
คุณค่าที่ได้รับ	และความพึงพอใจรวม

ที่ได้รับจากบริการทางแพทย์

ในประเทศไทย
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เมื่อสอบถามชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตหลังจาก
ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า ชุดตัวอย่างร้อยละ 93.00 มีแนวโน้มที่จะกลับมา
ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย (Revisit) หากมีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล  
ขณะที่ชุดตัวอย่างกว่าร้อยละ 88 จะแนะนำาให้เพื่อนและคนในครอบครัวทราบเกี่ยวกับบริการ 
ทางการแพทย์ในประเทศไทย และหากสมาชิกในครอบครัวมีความจำาเป็นต้องได้รับบริการ 
ทางการแพทย์ ก็จะแนะนำาให้เดินทางมาที่ประเทศไทย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิด
การบอกต่อ (WOM) เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ 
แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า การบอกต่อ (WOM) 
ของเพื่อนและญาติเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย ดังนั้นหากโรงพยาบาลเอกชนของไทยสามารถสร้างความประทับใจให้กับ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการได้ ก็จะส่งผลให้ในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้ม 
ที่จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีกครั้ง รวมทั้งยังมีการบอกต่อให้เพื่อน 
หรือญาติมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายการ
ค่าเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม	7)
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ
ที่เห็นด้วยมาก

อยากกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
หากมีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล

6.12 1.04 93.00

แนะนำาบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
ให้กับเพื่อนและคนในครอบครัว

6.07 1.11 92.22

หากสมาชิกในครอบครัวจำาเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์ 
จะแนะนำาให้มาที่ประเทศไทย

5.92 1.16 88.42

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

สำาหรับชุดตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยที่อยากกลับมาใช้บริการในประเทศไทย 
อีกครั้งในอนาคต พบว่า บริการความงาม เป็นบริการทางการแพทย์ที่ชุดตัวอย่างร้อยละ 48.70  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ต้องการกลับมาใช้บริการ โดยเฉพาะการผ่าตัด ศัลยกรรมความงาม  
ขณะที่ชุดตัวอย่างร้อยละ 44.78 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ต้องการกลับมารับบริการ 
ทันตกรรม โดยเฉพาะการทันตกรรมเพื่อการรักษา 

  
รายการ จำานวน ร้อยละ

บริการความงาม 112 48.70

การผ่าตัด ศัลยกรรม 60 53.57

การดูแลรักษาผิวหนัง 36 32.14

บริการทันตกรรม 103 44.78

ทันตกรรมเพื่อการรักษา 58 56.31

ทันตกรรมความงาม 44 42.72

การรักษาเฉพาะทาง/โรคที่ร้ายแรง 15 6.52

รวมทั้งหมด 230 100.00

ที่มา จากการสำารวจปี พ.ศ. 2556

5.5 
พฤติกรรมในอนาคต
หลังได้รับบริการ
ทางการแพทย์ของไทย

ตารางที่ 21 
พฤติกรรมในอนาคต

หลังจากใช้บริการทางแพทย์

ในประเทศไทย

ตารางที่ 22	
บริการทางการแพทย์

ที่อยากใช้บริการในอนาคต
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จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เป็นชุดตัวอย่างทำาให้ทราบว่าการตัดสินใจมารับ 
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจ ณ ประเทศต้นทาง 
และเป็นชุดตัวอย่างที่กลับมาใช้บริการซำ้าเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น โดยชุดตัวอย่างเคยใช้บริการ
ทางการแพทย์ในเรื่องของการศัลยกรรมความงามมาก่อน และการที่ตัดสินใจเลือกมาใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยเกิดจากเหตุผลทางด้านราคาเป็นสำาคัญ นอกจากนี้ยังเกิดจากความ
มั่นใจในคุณภาพของบริการทางการแพทย์ของไทย โดยจะสอบถามข้อมูลการใช้บริการทางการ
แพทย์จากเพื่อนหรือญาติที่เคยมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมาก่อน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 45 ใช้บริการบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
(Medical travel agency) ในการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทย และหากไม่เดินทาง 
มาใช้บริการในประเทศไทยจะเลือกใช้บริการที่ประเทศสิงคโปร์ 
 นอกจากการใช้บริการทางการแพทย์แล้ว นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยังมีการทำากิจกรรม
การท่องเที่ยวร่วมกับผู้ร่วมเดินทาง โดยเฉพาะการไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) กิจกรรมชายหาด 
และการเที่ยวชมเมือง ทั้งนี้การให้บริการทางการแพทย์ของไทยสามารถตอบสนองได้ตรงกับ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความ 
คุ้มค่าเงินและเวลา ดังนั้นโดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เป็นชุดตัวอย่างพึงพอใจ
กับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทยอีกในอนาคต หากมีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล รวมถึงจะมีการบอกต่อ 
(WOM) เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของไทยให้กับเพื่อนและญาติได้ทราบ พร้อมทั้งแนะนำาให้มา
รับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยหากมีความจำาเป็นต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์

5.6 
สรุป
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง และมีการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 28 ต่อปี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2555 โดยเพิ่มจากประมาณ  
2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (BCC อ้างในมาร์เกตไวส ์ 
จำากัด, 2553) นอกจากนี้ The Global Spa Summit (2010) ได้ประมาณการว่าน่าจะมีผู้ใช้ 
บริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสูงถึง 283 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในโลกนับว่ามีความสำาคัญและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก  
(Deloitte, 2008) จากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556)  
พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2555) ประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 1.38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551 เป็น 2.53 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555  
หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ในจำานวนนี้คาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ
ร้อยละ 10 (จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน) ดังนั้นในปี พ.ศ. 2555 คาดว่ามีจำานวน
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 2.53 แสนคน จากการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการในประเทศไทยของการศึกษานี้ ทำาให้ทราบว่า นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
แต่ละคนมีค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยระหว่างพำานักอยู่ ในประเทศไทยประมาณ 350,000 บาท/คน  
(รวมค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย) ดังนั้นในปี พ.ศ. 2555  
คาดว่าประเทศไทยจะมีรายรับจากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 87,500 ล้านบาท รายรับ
จำานวนนี้จะมีการกระจายไปยังกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย เช่น การไปเที่ยวซื้อของ (Shopping) 
การเที่ยวชมเมือง (City tour) ค่าที่พักแรม ค่าใช้จ่ายบริการการขนส่ง เป็นต้น
 การเดินทางเพื่อไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
เป็นผลมาจากความแตกต่างด้านราคาของค่าบริการทางการแพทย์ (Price gap) ในประเทศของตนเอง
กับประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือความแตกต่างด้านเทคโนโลยีและการบริการ 
ทางการแพทย์ (Technology and Service gap) รวมทั้งความมีชื่อเสียงของประเทศที่เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความสามารถของแพทย์ คุณภาพของการบริการทางการแพทย์  

CHAPTER

VI

บทที่ 6 
ประสบก�รณ์และพฤติกรรมในอน�คต
ของนักท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ในประเทศไทย 

6.1 
บทนำา



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)76

และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ อย่างไรก็ตามจากการสำารวจ พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่
ที่เป็นชุดตัวอย่างเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลของความแตกต่าง
ด้านราคาของค่าบริการทางการแพทย์เป็นสำาคัญ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไม่พิจารณาถึงพฤติกรรม
ก่อนการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยหรือไม่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
 ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า การเข้าใจถึงประสบการณ์การได้รับบริการ 
ของลูกค้าจะมีความสำาคัญต่อการวางกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ดังนั้นการศึกษาถึงประสบการณ์
การใช้บริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะทำ าให้ทราบถึงความพึงพอใจ 
ในบริการด้านต่างๆ รวมทั้งคุณค่าที่ได้รับ ซึ่งจะมาสู่การทำานายและเข้าใจถึงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 การศึกษาบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างประสบการณ์
ที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย ภายใต้กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพการให้บริการ 
คุณค่าที่ได้รับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อทราบ
ขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกันระหว่างคุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ได้รับที่มีต่อความพึงพอใจ
และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยเฉพาะการแนะนำาให้ผู้อื่นมาใช้บริการ 
(Word of mouth: WOM) เนื่องจากในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะสอบถามข้อมูลต่างๆ จากคนใกล้ชิดหรือญาติ 
 ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการวางกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง 
แนวทางการให้บริการที่สามารถกระตุ้นให้พฤติกรรมในอนาคตของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ 
เป็นไปตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการแนะนำาเพื่อน/ญาติ/บุคคลใกล้ชิดมาใช้บริการทางการแพทย์
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายสำาหรับเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย รวมทั้งยังสามารถใช้แบบจำาลอง
พยากรณ์พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เมื่อโรงพยาบาลสามารถให้บริการ 
ที่มีคุณภาพ และทำาให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการ 
ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

การศึกษาครั้งนี้ให้ความสำาคัญกับผู้ใช้บริการทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(Medical tourist) ซึ่งเป็นผู้ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ (Medical treatment) ร่วมกับการมี
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activity) แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 74 ของชุดตัวอย่างทั้งหมด ตัดสินใจเลือกมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ณ ประเทศต้นทาง ขณะเดียวกันในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ ณ ต่างประเทศ  
โดยทั่วไปจะมีเหตุผลที่สำาคัญ 2 ประการ คือ 1) เหตุผลทางด้านช่องว่างทางเทคโนโลยี  
หรือการบริการทางการแพทย์ และ 2) เหตุผลทางด้านช่องว่างทางด้านราคา หรือต้องการรักษา  
ณ ประเทศที่มีราคาค่ารักษาพยาบาลที่ตำ่ากว่าประเทศตนเอง ซึ่งชุดตัวอย่างกว่าร้อยละ 65  
เลือกมารับบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยจากเหตุผลที่ 2 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  
พฤติกรรมก่อนการใช้บริการ (Pre-service) ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จึงไม่เหมือนกับ 
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่มีแรงจูงใจและภาพลักษณ์เป็นปัจจัยที่สำาคัญในขั้นตอนนี้ 

6.2 
การทบทวนวรรณกรรม
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เฉพาะในขั้นตอนของ
พฤติกรรมหลังจากการใช้บริการ (Post-service) และพฤติกรรมในอนาคต (Behavior intention) 
โดยการประเมินประสบการณ์ที่ได้จากการใช้บริการ (Experience evaluation) และพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้บริการหรือพฤติกรรมในอนาคต (Post-service or behavioral intention) 
(Chen and Tsai, 2007; Akarapong et al., 2011) ซึ่งโดยทั่วไปการประเมินผลการใช้บริการ 
ของนักท่องเที่ยวมักสะท้อนผ่านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ และความ
พึงพอใจรวมทั้งหมด ขณะที่พฤติกรรมในอนาคตจะสะท้อนผ่านการกลับมาใช้บริการซำ้าและ/ 
การแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการ (Chen and Tsai, 2007; Chen and Chen, 2010; 
Akarapong et al., 2011) 
 
จากข้างต้นจะเห็นว่า ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สามารถประเมินผ่านคุณภาพ 
การให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ และความพึงพอใจรวม ขณะที่พฤติกรรมในอนาคตสามารถวัดได้จาก
การแสดงออกโดยการกลับมาใช้บริการซำ้า/แนะนำาให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ดังนั้นในที่นี้จึงขอนำาเสนอ
แนวคิดการประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ในงานศึกษาที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

6.2.1	 คุณภาพการให้บริการ
 คุณภาพการให้บริการ (Service quality) เป็นการประเมินผลที่สะท้อนถึงการรับรู้ของ
ลูกค้าที่มีต่อองค์ประกอบของการให้บริการ เช่น คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
environment quality) คุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome quality) เป็นต้น (Brandy and Cronin, 
2001) โดยประเมินผ่านความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับ (Expectation service) 
และบริการที่รับรู้จริงจากการใช้บริการ (Perception service) หากผู้ให้บริการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เท่ากับหรือเกินกว่าที่ผู้ใช้บริการคาดหวังที่จะได้รับ ก็จะทำาให้ผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1988; 1994) ดังนั้นการประเมินคุณภาพการให้บริการจึงเป็นการประเมินความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการ
มีต่อองค์ประกอบของบริการที่ได้รับ (Juga, Juntunen and Grant, 2010; Abbas, Ghaleb and 
El-reface, 2012) 
 Parasuraman et al. (1988) เสนอวิธีวัดที่เรียกว่า SERVQUAL สำาหรับประเมินคุณภาพ
การให้บริการ โดยพิจารณาคุณภาพบริการที่ได้รับใน 5 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
การตอบสนอง (Responsiveness) ความไว้วางใจ (Assurance) ความเอาใจใส่ (Empathy)  
และรูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) การประเมินตามแนวทางนี้เป็นการวัดภายใต้แนวคิด 
การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการรับรู้บริการที่ได้รับจริง ต่อมา Cronin 
and Taylor (1992) เสนอการวัดผลการดำาเนินงาน (Performance) หรือที่เรียกว่า SERVPERF  
ที่เป็นการวัดผลการดำาเนินงานในการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
 การศึกษาที่ผ่านมานิยมใช้แนวทางทั้งสองในการวัดคุณภาพการให้บริการ แต่แนวทาง 
ที่เป็นการวัดผลการดำาเนินงาน หรือ SERVPERF มีความได้เปรียบและมีประสิทธิภาพในการนำา 
มาใช้ประเมินในเชิงประจักษ์มากกว่า SERVQUAL ที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าคาดหวัง 
กับบริการที่ได้รับจริง (Jain and Gupta, 2004; Abbas, Ghaleb and El-reface, 2012)
 จากความได้เปรียบของแนวคิดการวัดคุณภาพการให้บริการที่ เป็นการวัดผลการ 
ดำาเนินงาน การศึกษานี้จึงเลือกแนวทางดังกล่าวมาวัดคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ 
ของโรงพยาบาลเอกชนของไทย โดยการพิจารณาผลการดำาเนินงานหรือบริการที่โรงพยาบาลให้แก ่
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นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้านที่สำาคัญ ได้แก่ คุณภาพของบริการ  
ความสามารถของแพทย์ ประสิทธิภาพของการรักษา ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อม
และสิ่งอำานวยความสะดวก และความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์  

6.2.2	 คุณค่าที่ได้รับ
 คุณค่าที่ได้รับ (Perceived value) หมายถึง อรรถประโยชน์ทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจาก
การบริโภคสินค้าหรือบริการ สามารถประเมินจากพื้นฐานของสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่จะให้ (Zeithaml, 
1988) เช่น การแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน เป็นต้น จากนิยามดังกล่าว คุณค่าที่ได้รับ 
จะเกี่ยวข้องกับการให้ (Give) และการได้รับ (Get) (Duman and Mattila, 2005) ของผู้บริโภค
จากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยผู้บริโภคแต่ละรายจะมีคุณค่าที่ได้รับจากการ
บริโภคสินค้า/บริการแต่ละชนิดแตกต่างกัน และในสินค้าชนิดเดียวกันผู้บริโภคอาจมีความคิดเห็น
ที่หลากหลายและแตกต่างกันเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับ (Zeithaml, 1988) 
 ความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการประยุกต์ใช้
ประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยวหรือใช้บริการของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เนื่องจาก 
การให้บริการกับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประกอบด้วยสินค้าหลายชนิดที่มีความหลากหลายของ
ทั้งการให้บริการทางการแพทย์ (Medical treatment) กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว และเกี่ยวข้อง
กับสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย ดังนั้นคุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทาง 
การแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยวจะถูกประเมินจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (Perceived  
service quality) ที่มีทั้งราคาที่ เป็นตัวเงิน (Monetary price) และต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  
(Non-monetary costs) เช่น ค่าเสียเวลา เป็นต้น
 วธิีวดัหรอืประเมินคุณค่าทีไ่ดร้ับมทีั้งแบบมาตรวดัมติิเดียว (Unidimensional measure) 
และมาตรวัดแบบหลายมิติ (Multidimensional Scale) เช่น มาตรวัด SERV-PERVAL เป็นต้น 
(Petrick and Backman, 2002; Chen and Chen, 2010) อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่า การรับรู้คุณภาพและราคาที่เป็นตัวเงินเป็นองค์ประกอบสำาคัญของคุณค่าที่ได้รับ 
โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยว (Duman and Mattila, 2005) และคุณค่าที่ได้รับจะมีความสัมพันธ ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจและพฤติกรรมในอนาคต (Petrick, 2004; Chen and Tsai, 2007; Ozturk 
and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010)  
 สำาหรับการศึกษานี้จะประเมินคุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน 3 ด้านที่สำาคัญ คือ คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย คุ้มค่าเวลา และเป็นโอกาสดี 
ที่ผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับบริการทางการแพทย์

6.2.3	 ความพึงพอใจรวม
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นตัวแปรสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคตของ
นักท่องเที่ยว (Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010) และนิยมใช้
ความพึงพอใจสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ (Yoon and Uysal, 2005; Chen and Tsai, 2007; 
Chi and Qu, 2008) การศึกษาที่ผ่านมาประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดและ
ทฤษฏีที่หลากหลาย เช่น การพิจารณาความพึงพอใจร่วมกับมาตรฐานของสินค้า/บริการทางด้านการ
ท่องเที่ยว การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับต้นทุนที่เสียไป เป็นต้น การศึกษาส่วนใหญ่นิยมประเมิน
ความพึงพอใจจากความแตกต่างระหว่างมาตรฐานและความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการ เช่น การให้
บริการทางการแพทย์ของโรงพยายาล เป็นต้น (Ekinci et al., 2001; Yoon and Uysal, 2005)



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)79

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว
สามารถพิจารณาได้หลายมิติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
หรือใช้บริการกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย ดังนั้นจึงควรบูรณาการ
แนวคิดการวัดความพึงพอใจหลายๆ วิธีเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ ่
ยังคงนิยมวัดความพึงพอใจรวม นอกจากนี้ความพึงพอใจยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยว โดยการได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการกิจกรรมต่างๆ  
ของการท่องเที่ยว ย่อมมีผลทำาให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวหรือใช้บริการนั้นซำ้าอีกในอนาคต  
รวมทั้งการแนะนำาให้บุคคลที่รู้จัก/ใกล้ชิดมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการที่ตนพึงพอใจ (Yoon and 
Uysal, 2005; Chi and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010)
 สำาหรับการศึกษาครั้งนี้จะประเมินความพึงพอใจรวม (Overall satisfaction) ที่เกิด
จากการใช้บริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยในมิติที่แตกต่างกัน  
4 ด้าน คือ 1) บริการที่ได้รับโดยรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ 2) ความพึงพอใจที่ได้รับจากการ 
ใช้บริการทางการแพทย์มีมากกว่าที่คาดหวัง 3) ความพึงพอใจในบริการทางการแพทย์ของไทย 
มากกว่าที่ได้รับในประเทศของตนเอง และ 4) การให้บริการของพนักงานมีความประทับใจ 
มากกว่าที่คาดหวังไว้

6.2.4	 พฤติกรรมในอนาคต
 พฤติกรรมในอนาคต (Behavior intention) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการ 
ใช้บริการกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยว เช่น บริการทางการแพทย์ บริการที่พักอาศัย เป็นต้น  
ซึ่งปกติแสดงออกมาในลักษณะของการกลับมาใช้บริการนั้นซำ้าอีกในอนาคต หรือแนะนำาให้ผู้อื่น 
มาใช้บริการดังกล่าว (Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010) 
พฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงความภักดีที่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีต่อบริการของกิจกรรมต่างๆ  
ของการท่องเที่ยวที่ตนได้รับ ซึ่งพฤติกรรมการพูดปากต่อปากของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ (Word 
of mouth: WOM) ถือได้ว่าเป็นช่องทางการโฆษณาที่มีต้นทุนตำ่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
(Shoemaker and Lewis, 1999) เนื่องจากผู้บริโภคกว่าร้อยละ 60 จะเชื่อมั่นข้อมูลที่ได้รับจากคนที่
รู้จักเมื่อต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ (Reichheld and Sasser, 1990) ขณะที่ความภักดี
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 สามารถเพิ่มกำาไรให้กับธุรกิจได้ถึงร้อยละ 25-95 (Reichheld 
and Sasser, 1990) ดังนั้นจึงนิยมใช้ความภักดีหรือพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการซำ้า รวมทั้งการ
แนะนำาให้ผู้อื่นมาใช้บริการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำาเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการ 
(Yoon and Uysal, 2005; Chi and Qu, 2008)
 ที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดความภักดีที่มีต่อสินค้ามาใช้วัดพฤติกรรม 
ในอนาคตของนักท่องเที่ยว/ผู้ใช้บริการหลังจากการท่องเที่ยว/ใช้บริการกิจกรรมต่างๆ ของ 
การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง (Backman and Crompton, 1991; Pritchard and Howard, 1997; 
Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010) ภายใต้การวัดความภักดี 
ที่มีต่อสินค้าสามารถแบ่งความภักดีของนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับการรับรู้หรือ 
ความเข้าใจ (Cognitive loyalty) ระดับความรู้สึก (Affective loyalty) ระดับพฤติกรรม (Conative 
loyalty) และระดับการกระทำา (Action loyalty) การศึกษาส่วนใหญ่นิยมวัดในระดับพฤติกรรม 
โดยประเมินจากการกลับมาใช้บริการซำ้าและ/แนะนำาให้ผู้อื่นมาใช้บริการ ซึ่งสามารถวัดได้ง่ายกว่า
ในระดับการกระทำา (Oppermann, 2000; Yang and Peterson, 2004; Chen and Chen, 2010) 
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวมีแนวทางการประเมินด้วยวิธีหลัก 3 วิธี คือ การศึกษาพฤติกรรม การศึกษา
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ทัศนคติ และการผสมผสานวิธีทั้งสองเข้าด้วยกัน วิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมิน
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากเป็นการบรูณการวิธีเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณเข้าด้วยกัน และยังทราบสาเหตุของความภักดีที่นักท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยว  
(Yoon and Uysal, 2005) 
 สำาหรับการศึกษาครั้งนี้จะประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินในระดับพฤติกรรมมาใช้วัด
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมิน
ทัศนคติมาใช้วัดพฤติกรรมในอนาคตภายใต้คำาถามที่สำาคัญ 3 ข้อ คือ 1) ผู้ใช้บริการอยากกลับ 
มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย หากมีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล  
2) จะแนะนำาบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้กับเพื่อนและคนในครอบครัว และ 3) หากสมาชิก
ในครอบครัวจำาเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์จะแนะนำาให้มาที่ประเทศไทย
 นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ ความพึงพอใจ 
และพฤติกรรมในอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Backman and Veldkamp, 1995; Baker and 
Crompton, 2000; Cronin, Brady and Hult, 2000) โดยสามารถทำานายพฤติกรรมในการอนาคต
ของผู้ใช้บริการ/นักท่องเที่ยวได้ เช่น การมาเที่ยวซำ้า หรือการแนะนำาผู้อื่นให้มาท่องเที่ยว/ใช้บริการ 
กิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยว เป็นต้น หากทราบคุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ได้รับ รวมถึง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/นักท่องเที่ยว (Bojanic, 1996; Baker and Crompton, 2000; Cronin, 
Brady and Hult, 2000; Petrick, 2004; Chen and Chen, 2010; Akarapong et. al. 2011)

 
6.3.1	 กรอบแนวคิดและแบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา
 การศึกษานี้ให้ความสำาคัญกับประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ (Experience 
medical service) และพฤติกรรมในอนาคต (Behavior intention) ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย ์
(Medical tourist) ตามคำานิยามในบทที่ 1 โดยหลังจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
เสร็จแล้วนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะรับรู้ถึงคุณภาพของบริการที่ตนเองได้รับจากการให้บริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนไทย รวมถึงคุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
และความพึงพอใจรวมที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น
หลังจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีอิทธิพล
โดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นักท่องเที่ยวอาจกลับ
มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีกหากต้องการรับการรักษาพยาบาล หรือแนะนำาบริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทยให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการ หรือหากสมาชิกในครอบครัว
จำาเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลจะแนะนำาให้เดินทางมารับการรักษาที่ประเทศไทย
 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ ความพึงพอใจรวม 
และพฤติกรรมในการอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เป็นเหตุเป็นผล จากการศึกษาที่ผ่านมา  
พบว่า คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ได้รับเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรวม
และพฤติกรรมในอนาคต (Lee, Yoon and Lee, 2007; Chen and Chen, 2010; Juga, Juntunen 
and Grant, 2010; Abbas, Ghaleb and EL-refae, 2012) ขณะที่ความพึงพอใจรวมก็เป็นปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Yoon and Uysal, 2005; Chen 
and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Chen and Chen, 2010) จากแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
สามารถนำามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสำาหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์และพฤติกรรม 
ในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ดังแสดงในรูปที่ 14

6.3 
ระเบียบวิธีวิจัย
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จากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถกำาหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบได้ 3 สมมติฐาน ดังนี้
 สมมติฐานที่	1 H1 : คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจรวม
 สมมติฐานที่	2 H2 : คุณค่าที่ได้รับมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจรวม
 สมมติฐานที่	3 H3 : ความพึงพอใจรวมมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมในอนาคต

6.3.2	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตามคำานิยาม 
ที่ได้ให้ในบทที่ 1 ในช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ได้แก่  
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล  
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ (ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นเนล) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ตามความสมัครใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งได้จำานวนตัวอย่างมาทั้งหมด 264 ชุด และจากการตรวจสอบ 
พบว่า มีจำานวนตัวอย่างที่สามารถนำามาใช้วิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) ได้จำานวน 238 ตัวอย่าง หรือประมาณร้อยละ 90.15 ของจำานวนตัวอย่างทั้งหมด
 การเลือกชุดตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenient sampling) 
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ สำาหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยชุดคำาถาม 25 ข้อ  
ซึ่งได้มีการนำาไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้/เชี่ยวชาญ และนำาไปใช้ทดสอบกับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ที่เป็นกลุ่มประชากรเพื่อทดสอบความเที่ยงของชุดคำาถามก่อนนำาชุดคำาถามดังกล่าวมาใช้ในการ
สัมภาษณ์ โดยชุดคำาถามที่ใช้ในส่วนนี้ประกอบด้วยชุดคำาถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
(มีคำาถาม 6 ข้อ) คุณค่าที่ได้รับ (มีคำาถาม 3 ข้อ) ความพึงพอใจรวม (มีคำาถาม 4 ข้อ) และพฤติกรรม
ในอนาคต (มีคำาถาม 3 ข้อ) โดยแต่ละคำาถามจะให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชุดตัวอย่างให้คะแนนตั้งแต่ 
1-7 (น้อยที่สุด-มากที่สุด)

รูปที่ 14
กรอบแนวคิด

การวิเคราะห์ประสบการณ์

และพฤติกรรมในอนาคต

ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ของไทย

ประสบการณ
การใชบร�การทางการแพทย

คุณภาพ
การใหบร�การ

พฤติกรรมในอนาคต

ความพ�งพอใจ
รวม

พฤติกรรม
ในอนาคต

คุณคาที่ไดรับ

H1

H2

H3
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6.3.3	 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
 จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 14 และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ทำาให้ทราบว่า
ตัวแปรในแบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยตัวแปร 
สังเกตมี 16 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรภายนอก (Exogenous) 9 ตัวแปร และตัวแปรภายใน  
(Endogenous) 7 ตัวแปร ส่วนตัวแปรแฝงมี 4 ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร  
ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่ได้รับ สำาหรับตัวแปรแฝงภายในมี 2 ตัวแปร เช่นเดียวกัน 
ได้แก่ ความพึงพอใจรวม และพฤติกรรมในอนาคต ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 23 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ที่มา

ตัวแปรภายนอก	(Exogenous)

คุณภาพการให้บริการ (SQ) คุณภาพของบริการ (SQ1) ใช้แบบสอบถามให้นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ประเมิน 
(มีช่วงคะแนนระหว่าง 1-7) 
และได้ทดสอบ Validity 
และ Reliability 
ของแบบสอบถามแล้ว

ความสามารถของแพทย์ (SQ2)

ประสิทธิภาพของการรักษา (SQ3)

ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ (SQ4)

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก (SQ5)

ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
ทางการแพทย์ (SQ6)

คุณค่าที่ได้รับ (PV) คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย (PV1) ใช้แบบสอบถามให้นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ประเมิน 
(มีช่วงคะแนนระหว่าง 1-7) 
และได้ทดสอบ Validity 
และ Reliability 
ของแบบสอบถามแล้ว

คุ้มค่าเวลา (PV2)

เป็นโอกาสดีที่ผนวกการท่องเที่ยว
เข้ากับบริการทางการแพทย์ (PV3)

ตัวแปรภายใน	(Endogenous)

ความพึงพอใจรวม (OS) โดยรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ (OS1) ใช้แบบสอบถามให้นักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ประเมิน 
(มีช่วงคะแนนระหว่าง 1-7) 
และได้ทดสอบ Validity 
และ Reliability 
ของแบบสอบถามแล้ว

พึงพอใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ (OS2)

พึงพอใจบริการทางการแพทย์ในไทย
มากกว่าประเทศตนเอง (OS3)

บริการของพนักงานประทับใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ (OS4)

พฤติกรรมในอนาคต (BI) จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยอีก
หากต้องรับการรักษา (BI1)

แนะนำาบริการทางการแพทย์ในไทย
ให้เพื่อนและคนในครอบครัว (BI2)

หากสมาชิกในครอบครัวต้องรับการรักษา
จะแนะนำาให้มาที่ไทย (BI3)

จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 14 และชุดตัวแปรในตารางที่ 23 สามารถนำามากำาหนดเป็นแบบจำาลอง
เริ่มต้นสำาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างประสบการณ์การใช้บริการ 
ทางการแพทย์และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยแบบจำาลองสมการ
โครงสร้างได้ดังรูปที่ 15

ตารางที่ 23 
ตัวแปรและที่มาของตัวแปร

ที่ใช้ในการศึกษา
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1-() เท่ากับ 0.95 ณ องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ 36 (กำาหนดจากจำานวน 
ค่าสัมประสิทธิ์ที่คาดว่าจะต้องประมาณค่าภายใต้แบบจำาลองเริ่มต้นในรูปที่  15) พบว่า  
ขนาดจำานวนตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 238 ตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับจำานวนตัวอย่างที่มีอยู่ ดังนั้นจำานวน
ตัวอย่างที่มีอยู่จึงเพียงพอที่สามารถใช้แบบจำาลอง SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วยังคงมีอำานาจ
การทดสอบ (Power of test) ในทางสถิติ   

6.3.4	 การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตที่แสดงในตารางที่ 24 พบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
มีลักษณะการกระจายของข้อมูลที่ไม่สมมาตรเหมือนกับโค้งปกติ โดยค่า Skewness ที่คำานวณได ้
มีค่าติดลบทั้งหมด แสดงว่า ข้อมูลมีลักษณะการกระจายแบบเบ้ซ้าย (Negatively skewed)  
ขณะที่ค่า Kortosis ที่คำานวณได้มีความแตกต่างกัน โดยมีตัวแปรสังเกต 4 ตัว ที่มีค่า Kortosis  
ใกล้เคียง 3 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปร มีลักษณะการกระจายที่มีความโด่งแบบปกติ 
(Normal distribution) ส่วนตัวแปรอีก 9 ตัวแปร มีค่า Kortosis น้อยกว่า 3 สะท้อนให้เห็นว่า 
ตัวแปรทั้ง 9 มีลักษณะการกระจายแบบราบ (Platy kurtic) สำาหรับตัวแปรที่เหลืออีก 3 ตัวแปร  
มีค่า Kortosis มากกว่า 3 แสดงว่า ชุดตัวแปรดังกล่าวมีลักษณะการกระจายที่โด่ง (Lepto kurtic) 
จากค่าสถิติทั้งสองสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีลักษณะการกระจายแบบเบ้ซ้ายและ
ส่วนใหญ่มีการกระจายแบบราบ 

รูปที่ 15
แบบจำาลองเริ่มต้น

สำาหรับการวิเคราะห์ประสบการณ์

และพฤติกรรมในอนาคต

ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

SQ1

SQ

SQ2

SQ3

SQ4

OS1

OS2

OS3

OS4SQ5

SQ6

PV1

PV2

PV3

BI1

BI2

BI3

PV

TS

BI
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ชื่อตัวแปร	(จำานวนตัวอย่างทั้งหมด	238	ตัวอย่าง) สัญลักษณ์ ค่าตำ่าสุด ค่าสูงสุด
Skewness
(SE=0.158)

Kurtosis
(SE=0.314)

คุณภาพของบริการ SQ1 2.00 7.00 -1.362 2.146

ความสามารถของแพทย์ SQ2 1.00 7.00 -2.026 6.458

ประสิทธิภาพของการรักษา SQ3 1.00 7.00 -1.934 5.634

ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ SQ4 2.00 7.00 -0.875 -0.011

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก SQ5 1.00 7.00 -1.345 1.298

ความเพียงพอของข้อมูลเก่ียวกับบริการทางการแพทย์  SQ6 1.00 7.00 -1.671 3.486

คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย PV1 1.00 7.00 -1.144 1.900

คุ้มค่าเวลา PV2 1.00 7.00 -1.673 4.383

เป็นโอกาสดีที่ผนวกการท่องเที่ยว
เข้ากับบริการทางการแพทย์ PV3 1.00 7.00 -1.445 3.029

โดยรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ OS1 1.00 7.00 -1.545 3.540

พึงพอใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ OS2 1.00 7.00 -1.194 1.554

พึงพอใจบริการทางการแพทย์ในไทย
มากกว่าประเทศตนเอง  OS3 1.00 7.00 -0.856 0.546

บริการของพนักงานประทับใจมากกว่าที่คาดหวังไว้  OS4 3.00 7.00 -0.620 -0.643

จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยอีก
หากต้องรับการรักษา BI1 2.00 7.00 -0.826 0.118

แนะนำาบริการทางการแพทย์ในไทย
ให้เพื่อนและคนในครอบครัว BI2 2.00 7.00 -1.143 1.183

หากสมาชิกในครอบครัวต้องรับการรักษา
จะแนะนำาให้มาที่ไทย BI3 1.00 7.00 -1.451 3.255

ที่มา: จากการคำานวณ

ตัวแปร SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 PV1 PV2 PV3 OS1 OS2 OS3 OS4 BI1 BI2 BI3

SQ1 1.000

SQ2 0.867 1.000

SQ3 0.827 0.849 1.000

SQ4 0.530 0.486 0.554 1.000

SQ5 0.750 0.672 0.699 0.648 1.000

SQ6 0.778 0.701 0.774 0.639 0.699 1.000

PV1 0.542 0.508 0.469 0.272 0.498 0.491 1.000

PV2 0.395 0.396 0.404 0.203 0.346 0.285 0.574 1.000

PV3 0.422 0.375 0.422 0.312 0.391 0.442 0.498 0.441 1.000

OS1 0.622 0.548 0.593 0.412 0.601 0.651 0.680 0.482 0.576 1.000

OS2 0.571 0.500 0.560 0.477 0.565 0.656 0.580 0.442 0.474 0.826 1.000

OS3 0.420 0.398 0.410 0.452 0.452 0.468 0.423 0.380 0.430 0.610 0.695 1.000

OS4 0.581 0.486 0.525 0.534 0.565 0.618 0.528 0.420 0.441 0.677 0.737 0.700 1.000

BI1 0.574 0.540 0.519 0.387 0.501 0.556 0.587 0.523 0.503 0.672 0.677 0.670 0.684 1.000

BI2 0.603 0.563 0.566 0.429 0.555 0.618 0.660 0.531 0.546 0.759 0.725 0.634 0.722 0.828 1.000

BI3 0.568 0.541 0.549 0.398 0.517 0.605 0.605 0.491 0.563 0.739 0.730 0.692 0.711 0.848 0.906 1.000

Mean 6.239 6.361 6.286 5.525 5.987 6.063 6.050 6.008 5.899 6.252 5.987 5.773 5.950 5.966 6.155 6.080

S.D. 0.926 0.912 0.952 1.428 1.274 1.133 1.018 1.147 1.218 0.957 1.131 1.204 1.042 1.063 0.975 1.070

ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 24 
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกต

ตารางที่ 25 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของตัวแปรสังเกต
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องค์ประกอบ จำานวนตัวแปรสังเกต Cronbach’s	alpha Construct	Validity 1 Construct	Reliability 2

คุณภาพการให้บริการ 6 0.920
χ2 = 6.084 

(P-value = 0.298)
0.908

คุณค่าที่ได้รับ 3 0.747
χ2 = 0.000 

(P-value = 1.000)
0.758

ความพึงพอใจรวม 4 0.903
χ2 = 1.044 

(P-value = 0.307)
0.883

พฤติกรรมในอนาคต 3 0.948
χ2 = 0.000 

(P-value = 1.000)
0.949

หมายเหตุ: 1 เป็น Chi-square ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเชิงโครง (Hair et al., 2010)

ที่มา: จากการคำานวณ

จากตารางที่ 25 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของชุดตัวแปรสังเกต พบว่า ชุดตัวแปรสังเกต 
(Observable) ที่ใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝง (Latent variable) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เกิน 0.30  
แสดงว่า สามารถใช้ชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าวบ่งชี้ตัวแปรแฝงที่เป็นนามธรรมได้ (Hair et al., 2010) 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) ของข้อมูลที่แสดง 
ในแถวนอนสุดท้ายของตารางที่ 26 พบว่า ข้อมูลที่ใช้มีค่าเบี่ยงเบน (Deviate) จากค่าเฉลี่ยน้อย  
หรือมีการกระจายอยู่ใกล้ๆ ค่าเฉลี่ย
 เนื่องจากตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวแปรที่มาจากข้อคำาถามที่เกิดจากการ
ประเมินทัศนคติหรือความคิดเห็นจึงจำาเป็นต้องทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคำาถาม
ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงพอที่ตัวแปรสังเกตสามารถบ่งชี้ตัวแปรแฝงได้ การทดสอบดังกล่าว 
รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นการวัดหรือการทดสอบความคงที่ภายใน (Internal consistency) ซึ่งนิยมใช ้ 
Cronbash’s Alpha ในการทดสอบ โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาว่า ค่า Cronbash’s Alpha  
ที่คำานวณได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะถือว่าชุดตัวแปรสังเกตที่นำามาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) มีระดับความเชื่อมั่นหรือสอดคล้องกันเพียงพอที่จะใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝง 
ที่กำาหนดได้ (Hair et al., 2010)
 สำาหรับการทดสอบความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct reliability 
and validity) ในการศึกษานี้จะตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) จากการ 
พิจารณาค่า Chi-square ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis)  
ส่วนการตรวจสอบความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Construct reliability) จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างที่คำานวณมาจากสูตรการคำานวณนี้ (Hair et al., 2010)

rcontruct =
(Σ λ i)2

(Σ λ i)2 + Σ ∈j

โดยที่ λ i  = ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานขององค์ประกอบ
 ∈j = ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกต

ผลการทดสอบความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างที่แสดงในตารางที่ 26 พบว่า ค่า Cronbash’s 
Alpha ที่คำานวณได้ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่นำามาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ
มีระดับความเชื่อมั่นที่สามารถใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝงได้ ขณะที่ผลการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  
พบว่า ค่า Chi-square ที่คำานวณได้มีค่าตำ่ากว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05  

ตารางที่ 26 
ผลการทดสอบความเที่ยง

และความตรงเชิงโครงสร้าง	

(Construct	Reliability	

and	Validity)
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หรือมีค่า P-value สูงกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้บ่งชี้แต่ละองค์ประกอบมีความตรง
เชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 สำาหรับผลการทดสอบความเที่ยงเชิงโครงสร้าง 
ที่แสดงในคอลัมภ์สุดท้ายของตารางที่ 26 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เชิงโครงสร้างที่คำานวณได้มีค่า 
สูงกว่า 0.70 ทั้งหมด แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
(Hair et al., 2010) ผลการทดสอบดังกล่าว สรุปได้ว่า ตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัว มีความเที่ยงและ 
ความตรงเชิงโครงสร้างในระดับดีมาก (Jõreskog and Sõrbom, 1999)

จากแบบจำาลองเริ่มต้นในรูปที่ 15 มีการปรับปรุงแบบจำาลองโดยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างค่า 
คลาดเคลื่อนจากการวัดของตัวแปรภายนอกและภายใน ทั้งนี้ค่าดัชนีการปรับปรุง (Modification 
Indices) แสดงให้เห็นว่า ควรเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างตัวแปรคุณภาพที่ได้รับ (PV) 
กับตัวแปรพฤติกรรมในอนาคต (BI) เพื่อให้แบบจำาลองกลมกลืน (Fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
และเพื่อให้ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนมีค่าภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดดังแสดงในตารางที่ 27

ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน เงื่อนไข ค่าที่ได้ ผลการพิจาณา
χ2 χ2 ตำ่าและไม่ Sig. 97.052  (P-value = 0.108) ✓

χ2 / df ไม่ควรเกิน 2.00 1.198 ✓

RMSEA ตำ่ากว่า 0.05 0.029 ✓

RMR เข้าใกล้ 0 0.037 ✓

GFI เข้าใกล้ 1 0.951 ✓

AGFI มากกว่า 0.90 0.918 ✓

หมายเหตุ: χ2 = Chi-square, RMSEA = Root mean square error of approximation, RMR = Root mean square residual, GFI = Goodness of fit index, 
AGFI = Adjusted goodness of fit index

ที่มา: จากการคำานวณ

6.4 
ผลการศึกษา

ตารางที่ 27 
ค่าสถิติที่ใช้วัดกลมกลืน	

(Goodness	of	fit)

รูปที่ 16 
ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน

ของแบบจำาลองที่ปรับปรุงแล้ว

ที่มา: จากการคำานวณ
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รูปที่ 16 แสดงค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำาลองที่ปรับปรุงแล้ว โดยตัวเลขที่อยู่บนเส้น 
ระหว่างตัวแปรสังเกต (สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) และตัวแปรแฝง (สัญลักษณ์รูปวงกลม)  
คือ ค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading scores) ขณะที่ตัวเลข 
ที่อยู่บนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง คือ ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำาลองสมการ
โครงสร้างที่แสดงอิทธิพลโดยตรงระหว่างตัวแปรแฝงต่างๆ ในแบบจำาลอง สำาหรับค่า Chi-square 
ที่อยู่ด้านล่างของแบบจำาลอง เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานหลักที่ว่า Covariance Matrix  
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ (S) เท่ากับ Covariance Matrix ของแบบจำาลอง (Σ) (Hair et al., 2010) 
ซึ่งค่า P-value ที่คำานวณได้มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลักได้  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แบบจำาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่  0.05 ที่แสดง 
ในรูปที่ 16 (พิจารณาจาก ”*„) พบว่า ไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐานที่ได้กำาหนดไว้ในเบื้องต้นทั้ง  
3 ข้อ ทั้งนี้จากค่าดัชนีการปรับปรุงที่แสดงให้เห็นว่า ควรเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ทางตรงระหว่าง
ตัวแปรคุณภาพที่ได้รับ (PV) กับ ตัวแปรพฤติกรรมในอนาคต (BI) ในที่นี้จึงเพิ่มสมมติฐาน 
เพื่อการทดสอบอีก 1 ข้อ ตามข้อแนะนำาดังกล่าว ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพ 
การให้บริการ และคุณค่าที่ได้รับมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจรวม ขณะเดียวกันคุณค่า 
ที่ได้รับและความพึงพอใจรวมก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 
 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ และความพึงพอใจรวม  
ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย  
จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวสามารถกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ
และคุณค่าที่ได้รับย่อมทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจรวมและพฤติกรรมในอนาคต 
หลังจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สำาหรับผลการประมาณค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัว  
ที่แสดงในตารางที่ 28 พบว่า ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ (SQ6) 
เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญของคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล โดยมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.928 รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก (SQ5) และคุณภาพของบริการ 
ที่ได้รับ (SQ1) ส่วนทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการและความสามารถของแพทย์ เป็นสองตัวแปร
ที่มีนำ้าหนักความสำาคัญในการบ่งชี้คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์น้อยที่สุด ผลลัพธ์ดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์กับผู้ใช้บริการ การจัดตกแต่ง 
สภาพแวดล้อมรวมทั้งการมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน และคุณภาพของบริการที่ให้กับ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นตัวบ่งชี้สำาคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ 
ของโรงพยาบาลไทยที่ให้กับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 ทั้งนี้ความรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย (PV1) เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าที่ได้รับจาก 
บริการทางแพทย์มากที่สุด โดยมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.795 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่ว่า นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เลือกมาใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาด้วยเหตุผลทางด้านช่องว่างทางด้านราคา หรือการรักษา
ในประเทศไทยมีต้นทุนค่ารักษาตำ่ากว่าประเทศตนเอง 
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องค์ประกอบ สัญลักษณ์
ค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบ

Squared	Multiple	
Correlation	(R2)

คุณภาพการให้บริการ SQ

คุณภาพของบริการ SQ1 0.845 0.713

ความสามารถของแพทย์ SQ2 0.767 0.589

ประสิทธิภาพของการรักษา SQ3 0.826 0.682

ทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ SQ4 0.672 0.452

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก SQ5 0.859 0.738

ความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์  SQ6 0.928 0.862

คุณค่าที่ได้รับ PV

คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย PV1 0.795 0.632

คุ้มค่าเวลา PV2 0.665 0.442

เป็นโอกาสดีที่ผนวกการท่องเที่ยวเข้ากับบริการทางการแพทย์ PV3 0.664 0.441

ความพึงพอใจรวม OS

โดยรวมแล้วเป็นที่น่าพึงพอใจ OS1 0.920 0.847

พึงพอใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ OS2 0.880 0.774

พึงพอใจบริการทางการแพทย์ในไทยมากกว่าประเทศตนเอง  OS3 0.806 0.650

บริการของพนักงานประทับใจมากกว่าที่คาดหวังไว้  OS4 0.858 0.736

พฤติกรรมในอนาคต BI

จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยอีกหากต้องรับการรักษา BI1 0.883 0.780

แนะนำาบริการทางการแพทย์ในไทยให้เพื่อนและคนในครอบครัว BI2 0.952 0.905

หากสมาชิกในครอบครัวต้องรับการรักษาจะแนะนำาให้มาที่ไทย BI3 0.952 0.906

ที่มา: จากการคำานวณ

ขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจรวม พบว่า โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการพึงพอใจ 
กับบริการที่ได้ (OS1) และการได้รับความพึงพอใจมากกว่าที่คาดหวัง (OS2) เป็นสองตัวแปร
สำาคัญที่บ่งชี้ถึงความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สุด โดยมีค่านำ้าหนัก 
องค์ประกอบเท่ากับ 0.920 และ 0.880 ตามลำาดับ สำาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรม
ในอนาคต แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่แสดงถึงการแนะนำาบริการทางการแพทย์ในไทยให้เพื่อน 
และคนในครอบครัว (BI2) และถ้าหากสมาชิกในครอบครัวต้องรับการรักษาพยาบาลจะแนะนำา 
ให้มาที่ไทย (BI3) เป็นสองตัวแปรสำาคัญที่บ่งชี้พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
มากที่สุด โดยมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.952 เท่ากัน ดังนั้นจากการวิเคราะห์ทั้งสองส่วน
ทำาให้ทราบว่า หลังจากใช้บริการทางการแพทย์แล้ว โดยรวมนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์รู้สึกพึงพอใจ
กับบริการที่ได้รับ และมีความพึงพอใจมากกว่าที่ตนเองคาดหวัง ทั้งนี้ในอนาคตจะแนะนำาให้เพื่อน/
คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และถ้าหากสมาชิกในครอบครัวจำาเป็นต้อง
รับการรักษาพยาบาลก็จะแนะนำาให้เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า คุณภาพการให้บริการเชิงการแพทย์สำาหรับ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะสะท้อนผ่าน ความพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับบริการทาง 
การแพทย์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่สวยงาม และ
การมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่คอยให้บริการอย่างครบครัน ขณะที่ความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 
เพื่อใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจะบ่งชี้ถึงคุณค่าที่ได้รับ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การให้
ข้อมูลการบริการที่ดี การมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน และความคุ้มค่า 
กับเงินที่จ่าย เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญถึงประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งหลังจากใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยแล้ว นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 28 
ค่าสัมประสิทธิ์นำ้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานของตัวแปรแฝง



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)89

เชิงการแพทย์รู้สึกพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ และมีความพึงพอใจมากกว่าคาดหวัง โดยในอนาคต
จะแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยัน
ว่า Word of mouth (WOM) มีความสำาคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เนื่องจาก 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากคนใกล้ชิดหรือญาติที่มีประสบการณ์ 
การใช้บริการทางการแพทย์ที่ตนสนใจ

ตัวแปรภายนอก

ตัวแปรภายใน สัญลักษณ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม

คุณภาพการให้บริการ	 SQ

ความพึงพอใจรวม OS 0.402*** - 0.402***

พฤติกรรมในอนาคต BI - 0.213*** 0.213***

คุณค่าที่ได้รับ	 PV

ความพึงพอใจรวม OS 0.513*** - 0.513***

พฤติกรรมในอนาคต BI 0.428*** 0.272*** 0.700***

ความพึงพอใจรวม	 OV

พฤติกรรมในอนาคต BI 0.531*** - 0.531***

หมายเหตุ: *** แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 
ที่มา: จากการคำานวณ

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE)  
ที่แสดงในตารางที่  29 พบว่า คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์มีอิทธิพลรวมต่อความ 
พึงพอใจรวมมากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียวเท่ากับ 0.402 ขณะที่  
คุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมในอนาคตมากที่สุด  
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.428 และอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.272 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ขนาดอิทธิพลรวมของตัวแปรภายนอกทั้งสองตัว (คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่ได้รับ) พบว่า  
คุณค่าที่ได้รับมีอิทธิพลรวมต่อความพึงพอใจรวมและพฤติกรรมในอนาคตสูงกว่าคุณภาพ 
การให้บริการ 
 ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์ของสมการโครงสร้าง ทำาให้
ทราบว่า ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เกี่ยวกับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเมื่อเลือกมา
รับการรักษาที่ประเทศไทยเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อเนื่องไปยังความพึงพอใจและพฤติกรรม 
ในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง Price competitiveness ของการให้บริการทางการแพทย์ของไทย
สำาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดังนั้นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทย ควรเน้นที่การนำาเสนอความคุ้มค่าเงิน (Value for money) เมื่อเดินทางมา
ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ไม่ใช่การนำาเสนอราคาที่ตำ่าแต่ไม่คุ้มค่า (Cheap price) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ตำาแหน่ง (Position) ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เป็นกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่คุ้มค่ากับเงินที่ตนเองจ่าย แต่เป็นระดับราคาหรือต้นทุนค่ารักษา
ที่ไม่สูงเท่ากับประเทศที่ตนอาศัยอยู่ 

ตารางที่ 29 
ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน

ของแบบจำาลองที่ปรับปรุงแล้ว
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ตัวแปรภายใน	
(ตัวแปรตาม)

ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของตัวแปรภายนอก	(ตัวแปรอิสระ) ค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์	(R2)คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ

ความพึงพอใจรวม (OS) 0.402*** 0.513*** 0.706

พฤติกรรมในอนาคต (BI) 0.213*** 0.700*** 0.823

ที่มา: จากการคำานวณ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Squared multiple correlations: R2)  
ที่แสดงในตารางที่ 30 พบว่า คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่ได้รับเป็นตัวแปรภายนอกที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนหรือทำานายความพึงพอใจได้ประมาณร้อยละ 70.6 และสามารถทำานาย
พฤติกรรมในอนาคตได้ประมาณร้อยละ 82.3 
 ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า คุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการ 
ทางการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจรวมและพฤติกรรมในอนาคตมากกว่าประสบการณ์ที่ได้รับการคุณภาพการให้บริการ 
จากผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
ควรให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอถึงความคุ้มค่าเงิน (Value for money) เมื่อเดินทางมาใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับความงาม 
และทันตกรรม การดำาเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปยังพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้า
มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์ 
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญมากต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย และยังเป็น 
ตัวชี้วัดถึงคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทยด้วย  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างประสบการณ์และ 
พฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย โดยใช้แบบจำาลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้กรอบแนวคิดความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ได้รับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมในอนาคตของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการ และการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 
ที่สวยงาม รวมทั้งการมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่คอยให้บริการอย่างครบครัน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญ
ถึงคุณภาพการให้บริการเชิงการแพทย์สำาหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ขณะที่ความคุ้มค่า 
กับเงินที่จ่ายเป็นตัวบ่งชี้สำาคัญถึงคุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
ซึ่งหลังจากใช้บริการนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์รู้สึกพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ และมีความพึงพอใจ
มากกว่าคาดหวัง โดยการแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
เป็นพฤติกรรมในอนาคตที่สำาคัญของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
 สำาหรับผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำาลองโครงสร้าง พบว่า คุณค่าที่ได้รับ
จากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรวม
และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากกว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากคุณภาพ
การให้บริการ 

ตารางที่ 30 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์	(R2)	

ของสมการโครงสร้าง

6.5 
สรุป
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จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายการส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ควรให้ความสำาคัญกับความคุ้มค่าเงินของการเดินทางมารักษาในประเทศไทยมากกว่าที่จะเน้น 
การนำาเสนอบริการที่มีราคาถูกเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการผู้ประกอบการ 
ควรให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการ
จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่สวยงาม และการมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่คอยให้
บริการอย่างครบครัน การดำาเนินเหล่านี้จะส่งผลทำาให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น และนำามาสู่การแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญของการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และเป็นตัวสะท้อนถึงความเชื่อถือ
ในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของไทย
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
(Health tourism) ที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และมีการประมาณ 
การว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต เนื่องจากการเติบโตของ 
กลุ่มนักท่อง เที่ ยวที่ ให้ความสำ าคัญกับการดูแลสุขภาพพร้อมการกับพักผ่อนหย่อนใจ  
(SRI International, 2010) ประเทศไทยถึงได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ที่สำาคัญของโลก (Deloitte Center for Health Solution, 2008) และมีความได้เปรียบในเรื่องของ
ต้นทุนค่ารักษาที่คุ้มค่ากับคุณภาพบริการที่ได้รับ ประกอบกับปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เช่น บรรยากาศ
ความเป็นไทย (Thainess) การให้บริการที่เป็นมิตร การพัฒนาตนเองของโรงพยาบาลเอกชน 
ที่เป็นลักษณะของโรงพยาบาลกึ่งโรงแรม (Hospitel) การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 
ทำาให้ประเทศไทยมีจำานวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ดังนั้น 
อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเปรียบเสมือนผู้นำาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ในภมูภิาคนี ้อยา่งไรกต็ามกม็คีวามกงัวลวา่ความไดเ้ปรยีบของไทยในเรือ่งดงักลา่วอาจเริม่ลดนอ้ยลง 
ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยยังมี
อยู่จำานวนน้อย จึงเป็นอุปสรรคสำาคัญในการวางนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ให้กับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
 ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและทบทวนสถานการณ์การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ วิเคราะห์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยผ่านมุมมองของผู้ประกอบการ ศึกษา 
แนวโน้มและความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย รวมถึงศึกษา
พฤติกรรมและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อให้เห็น
ถึงสถานการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของไทย เพื่อวิเคราะห์การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทยจากมุมมองของผู้ประกอบการ สำาหรับการศึกษาพฤติกรรมและความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างของประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

CHAPTER

VII

บทที่ 7 
สรุปและข้อเสนอแนะ
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ในประเทศไทย จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มารับบริการ 
ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต

จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นที่สำาคัญตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

จากการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตลาดผู้ป่วย
ชาวต่างชาติที่สำาคัญของไทยเป็นตลาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย อาเซียน  
ญี่ปุ่น เป็นต้น รองลงมาได้แก่ กลุ่มยุโรปที่มีเยอมนี และอังกฤษเป็นตลาดหลัก สำาหรับตลาด
ตะวันออกกลางและอเมริกามีส่วนแบ่งตลาดในลำาดับรองลงมา อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ผ่านมาของไทยเป็นการขับเคลื่อนของ 
ภาคเอกชน ภายใต้การผนวกบริการทางการแพทย์ (Medical treatment) ที่เป็นเรื่องของการ 
ให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ กับกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) โดยบริการ 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำาคัญของไทย ได้แก่ การศัลยกรรมความงามและทันตกรรม  
(Cosmetic and Dental) การบริการตรวจสุขภาพ (Health check-up) และการรักษาพยาบาล 
โรคซับซ้อน (Complex disease)
 ทั้งนี้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism facilitator) และบริษัท
ที่ปรึกษาทางการแพทย์ (Medical assistance company) เป็นสองช่องทางสำาหรับในการหา
ลูกค้าชาวต่างชาติของโรงพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย โดยลูกค้าของ
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นลักษณะ Mass medical tourism ที่มีความต้องการใช้
บริการทางการแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาทางการแพทย์เป็นลูกค้า 
รายบุคคล (Individual) ที่ต้องการรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และอาจไม่มีการทำากิจกรรม
การท่องเที่ยวหรือมีโอกาสทำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในช่วงพักฟื้น
 นอกจากนี้โรงพยาบาลบางแห่งยังมีการทำาการตลาดด้วยตนเองผ่านทางเว็ปไซต์  
ของโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยส่วนใหญ ่
ให้ความสำาคัญกับการบอกต่อ (WOM) มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางเผยแพร่ชื่อเสียงที่ลงทุน 
น้อยที่สุด และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลในระยะยาวได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ รวมทั้งเป็น 
สิ่งที่การันตีถึงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย

จากการพยากรณ์จำานวนและรายได้ในอนาคตจากผู้ป่วยชาวต่างชาติด้วยแบบจำาลอง GM(1,1)-
Alpha พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีจำานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย ์
ประมาณ 4.41 ล้านคน และคาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 4.5 แสนคน  
โดยการมาใช้บริการของผู้ป่วยชาวต่างชาติจะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 138.39 พันล้านบาท 
 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางด้านความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงกว่าคู่แข่งสำาคัญ
ในเอเชียอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ขณะที่ข้อมูลในเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางด้านราคา สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาเหนือว่าคู่แข่ง 

7.1 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทย

7.2 
แนวโน้มและความสามารถ
ในการแข่งขัน



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล)94

ในเรื่องของการศัลยกรรมความงามและกระดูก ดังนั้นหากพิจารณาในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า  
ปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในด้านความพร้อมของการให้บริการ 
ทางการแพทย์กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ และด้านการท่องเที่ยว หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งที่สำาคัญในภูมิภาคเอเชีย 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่า การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีตำาแหน่ง (Position) ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ตามความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบและความได้เปรียบในการแข่งขันของตนเอง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทยมีการแข่งขันกันเองภายในประเทศสูงกว่าการแข่งขันกับต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส่วนใหญ่เลือกมาใช้บริการในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านราคา 
เป็นสำาคัญ และใช้ข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติที่ เคยมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
ในการตัดสินใจ โดยใช้บริการบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical travel agency) 
ในการติดต่อกับโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นหลัก และหากไม่เดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย
จะเลือกใช้บริการที่ประเทศสิงคโปร์ 
 การศึกษาผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อใช้บริการเสริมความงาม และใช้
ระยะเวลาพำานักอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 23 วัน ทั้งนี้เป็นระยะเวลาในการรับบริการทางการแพทย์
เฉลี่ย 8 วัน และระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 15 วัน สำาหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
นิยมใช้บริการได้แก่ การเดินเที่ยวซื้อของ (Shopping) การทำากิจกรรมตามชายหาด และการเที่ยว
ชมเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยระหว่างพำานักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 346,000 บาท/คน เป็นค่า
บริการทางการแพทย์เฉลี่ย 172,000 บาท/คน ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ซึ่งผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 87 เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ด้วยตนเอง
 ทั้งนี้การให้บริการทางการแพทย์ของไทยสามารถตอบสนองได้ตรงกับต้องการของ 
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความคุ้มค่าเงินและ
เวลา ดังนั้นโดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์พึงพอใจกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยอีกหากมีความจำาเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาล
 ขณะที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และพฤติกรรมในอนาคตได้แสดง 
ให้เห็นว่า คุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของ 
ความคุ้มค่าเงิน เป็นประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรวมและพฤติกรรมในอนาคต 
ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากกว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากคุณภาพการให้บริการ
 ผลการศึกษาในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า นโยบายการส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ควรให้ความสำาคัญกับความคุ้มค่าเงินของการเดินทางมารักษาในประเทศไทย 
มากกว่าที่จะเน้นการนำาเสนอบริการที่มีราคาถูกเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ  
ผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้สวยงาม และมีสิ่งอำานวยความสะดวก 
ที่คอยให้บริการอย่างครบครัน การดำาเนินการเหล่านี้จะส่งผลทำาให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และนำามาสู่การแนะนำาให้เพื่อน/คนในครอบครัวมาใช้บริการทางการแพทย์
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และเป็นตัวสะท้อนถึง 
ความเชื่อถือในคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของไทย

7.3 
พฤติกรรมและประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์
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7.4 
ข้อเสนอแนะ

1) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
2) เปิดโอกาสให้แพทย์ต่างชาติเข้ามาทำางานในโรงพยาบาลของไทยที่มีต่างชาติเข้ารับบริการ 
 เป็นจำานวนมาก
3) ควรมีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นจำานวนนักท่องเที่ยว 
 เชิงการแพทย์ และรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4) ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องของ Supply chain ของการท่องเที่ยว 
 เชิงการแพทย์ในประเทศไทย ผู้ป่วยชาวต่างชาติข้ามพรมแดน (Cross border patients)  
 และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน (Cost-benefit) ของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
 สำาหรับกลุ่มตลาดต่างๆ
5) บูรณาการการทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
 และควรมีการดำาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม 
 ของทั้งประเทศ
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