
 

 

   
 

 

 
 

 
 
  

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งท่ีสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายไดจ้ากค่า

รักษาพยาบาลในระดับเลข 2 หลัก โดยหลักๆ มาจากฐานลูกคา้ต่างชาติ ทั้งน้ี ตลาด Medical Tourism 

สามารถท ารายไดเ้ฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเขา้ประเทศปีละไม่ต า่กวา่ 40,000 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมถึงรายได้

ท่ีสะพดัไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง (อาทิ คา้ปลีก ท่องเท่ียว รา้นอาหาร) ส่งผลใหต้ลาด Medical Tourism 

กลายมาเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 

 ขณะท่ีตลาดลูกคา้คนไทยท่ียงัคงมีสัดส่วนรายได้หลักราวรอ้ยละ 70 ของรายไดท้ั้งหมดในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน อาจจะตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน รวมถึงการ

ขยายสวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีครอบคลุมโรคมากขึ้ น ส่งผลให้พฤติกรรมการเข้ารับการ

รกัษาพยาบาลของกลุ่มลกูคา้คนไทยเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจจะมี

การปรบักลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมองหาแหล่งรายไดใ้หม่ๆ เขา้มาเสริมนอกเหนือไปจากรายไดห้ลักท่ีเป็นค่า

รกัษาพยาบาล ซ่ึงธุรกิจในกลุ่ม Non-hospital เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีน่าสนใจในการขยายการลงทุนและมีแนวโน้ม

ขยายตวัมากขึ้ นในระยะขา้งหน้า 

 

 

     ศนูยว์จิยักสิกรไทยคาดวา่ ในปี 2560 ภาพรวมรายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนท่ีจบัตลาดคนไขต่้างชาติเป็น

หลกัจะขยายตัวประมาณรอ้ยละ 10-12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้
1
 ซ่ึงสูงกวา่รายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนท่ีเน้น

จบัตลาดคนไทยท่ีคาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 7-9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้
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 ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่า อตัราการขยายตวัของรายไดโ้รงพยาบาลเอกชน
3
 ในปี 2560 และถดัไป

ในระยะขา้งหนา้ จะถูกขับเคล่ือนโดยรายไดจ้ากลูกคา้ต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะตลาด Medical 

Tourism สะทอ้นไดจ้าก รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมาจากกลุ่มคนไขต่้างชาติมีสดัส่วนเพ่ิมขึ้ น

จากรอ้ยละ 25.0 ของรายไดท้ั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชน ในปี 2554 เป็นกว่ารอ้ยละ 27.0 ในปี 

2558 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้ นเป็นรอ้ยละ 30.0 ในปี 2560 โดยมีปัจจยัหนุนมาจากกระแสการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพท่ียงัคงไดร้บัความนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่โลก  และไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศจุดหมาย

                                                                                 
1
 โรงพยาบาลเอกชนใน SET ท่ีจบักลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติในสดัส่วนท่ีสงู (3 แห่ง) ซ่ึงมีรายไดร้วมกนัรอ้ยละ 72 ของรายไดท้ั้งหมดใน SET 

2
 โรงพยาบาลเอกชนใน SET ท่ีจบักลุ่มลกูคา้คนไทยในสดัส่วนท่ีสงู (4 แห่ง) ซ่ึงมีรายไดร้วมกนัรอ้ยละ 15 ของรายไดท้ั้งหมดใน SET 

3
 โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) จ านวน 16 แห่ง 
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โรงพยาบาลเอกชน ยงัโตตอ่เน่ืองจากลกูคา้ตา่งชาติ... 

ขณะท่ีตลาดคนไทยเผชิญขอ้จ ากดัดา้นก าลงัซ้ือ 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

ปลายทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี อีกทั้งการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลา

พ านักในไทยใหก้บัผูส้งูอายุชาวต่างชาติเป็นเวลารวมไม่เกิน 10 ปีจากเดิมแค่ 1 ปี (ครม. อนุมติัเม่ือวนัท่ี 

22 พ.ย. 2559) รวมถึงการผลกัดันใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) กลายเป็นปัจจยั

หนุนใหค้นไขช้าวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่ม Medical Tourism เลือกท่ีจะเดินทางเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลใน

ไทยเพ่ิมขึ้ น 

 อย่างไรก็ดี แมว่้าตลาด Medical Tourism จะเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้สดใส แต่การรุกตลาดน้ี 

ผูป้ระกอบการจะเผชิญการแข่งขันท่ีรุนแรง เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีผูเ้ล่นหลักค่อนขา้งมีช่ือเสียง และ

ได้รับความน่าเช่ือถือจากลูกค้ามาอย่างยาวนานจนเกิดการบอกต่อ ดังน้ัน การสรา้งความเช่ือมัน่

โดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพการรักษาและการบริการใหก้ับลูกคา้ต่างชาติ พรอ้มกับการชูกลยุทธ์

การตลาดท่ีแตกต่าง เช่น ความเช่ียวชาญโรคเฉพาะทาง หรือลกูคา้เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น ลกูคา้มุสลิม 

เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะเป็นโจทยส์ าคญัของบรรดาผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะเขา้มารุกตลาด Medical Tourism 

 

โรงพยาบาลเอกชนท่ีพึ่งพารายไดจ้ากชาวตา่งชาต ิขยายตวั

สูงกว่าโรงพยาบาลเอกชนท่ีพึ่งพารายไดจ้ากคนไทย 

รายไดท่ี้มาจากลกูคา้ตา่งชาตมีิสดัสว่นเพ่ิมข้ึน

ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะกลุ่ม Medical Tourism 
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รายไดจ้ากคนไขต่้างชาติรายไดจ้ากคนไขช้าวไทย

ตลาดหลัก: เมียนมา ตะวนัออกกลาง ญ่ีปุ่น สหรฐั  

 

Source: SET คาดการณ์โดย KResearch Source: SET ประมาณการโดย KResearch 

 

 ขณะท่ีแนวโนม้รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมาจากกลุ่มคนไขช้าวไทยนั้น ส่วนใหญ่น่าจะ

เติบโตมาจากผลของราคา (อาทิ เงินเฟ้อ ความซับซอ้นของโรค) แต่หากพิจารณาจ  านวนคนไขช้าว

ไทยท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน อาจไม่ไดเ้ติบโตอย่างมีนัยส าคัญ  สะทอ้น

ขอ้จ  ากัดของการเติบโตของรายไดจ้ากค่ารกัษาพยาบาลในตลาดคนไขค้นไทย  ทั้งน้ี จากก าลงัซ้ือของ

คนในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน สวนทางกับอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมี

แนวโน้มปรบัเพ่ิมสูงขึ้ น ส่งผลใหค้นไขบ้างกลุ่มท่ีมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางท่ี

ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง หรือไม่อยากไปใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐเน่ืองจากต้องรอคิวพบแพทย์

ค่อนขา้งนาน อาจจะหนัไปเลือกใชบ้ริการรกัษาพยาบาลจากแหล่งอ่ืนท่ีมีค่าใชจ้่ายท่ีถูกกว่าโรงพยาบาล

เอกชน อาทิ คลินิกรักษาพยาบาล หรือแมแ้ต่การหันไปซ้ือยาทานเองจากรา้นขายยา ส่งผลใหธุ้รกิจ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีพ่ึงพารายไดจ้ากลกูคา้คนไทยเป็นหลกัเผชิญกบัความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจมากขึ้ น 
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รพ  เอกชนท่ีพึ่งพารายไดจ้ากลูกคา้ตา่งชาติเป็นหลัก

รพ  เอกชนท่ีพึ่งพารายไดจ้ากลูกคา้คนไทยเป็นหลัก
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ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบางรายจึงมีการปรบัการด าเนินธุรกิจ โดยหนัไปเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้

ต่างชาติมากขึ้ น ซ่ึงก็จะตอ้งเผชิญการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากผูเ้ล่นเดิมในตลาดท่ีมีช่ือเสียงอยูก่่อนแลว้ 

 ดงันั้น การเพ่ิมรายไดจ้ากตลาดคนไขใ้นประเทศ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจจะตอ้ง

มองหาแหล่งรายไดใ้หม่ๆ นอกเหนือไปจากรายไดห้ลักจากค่ารกัษาพยาบาล ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทย

มองวา่ กลุ่มธุรกิจ Non-hospital จะกลายเป็นธุรกิจท่ีเขา้มาเสริมรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการโรงพยาบาล

เอกชน อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ เช่น ธุรกิจ

ดแูลผูส้งูอายุ (Nursing Home) หรือธุรกิจบริการอาหารส าหรบัผูป่้วยในโรงพยาบาล รวมถึงธุรกิจรา้นขาย

ยา (Pharmacy) ท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้ นและมลูค่าตลาดยงัคงขยายตัวต่อเน่ือง ทั้งน้ี ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดวา่ 

ในปี 2560 ธุรกิจรา้นขายยาจะมีมลูค่าตลาดประมาณ 40,000 ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 8-10 เม่ือ

เทียบกับปีท่ีแลว้ โดยปัจจุบันมีรา้นขายยาประมาณ 16,000 แห่ง แบ่งเป็นรา้นขายยาทัว่ไป (Stand-

alone) 14,600 แหง่ และรา้นขายยาแบบ Chain Store 1,400 แหง่ 
 

 ประเด็นส าคัญ หากมองในมุมเชิงธุรกิจ จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

ส่งผลใหธุ้รกิจรา้นขายยา เป็นหน่ึงในธุรกิจกลุ่ม Non-hospital ท่ีน่าสนใจในการขยายการลงทุนและมี

แนวโน้มขยายตัวได้อีก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
4
 พบว่า กรณีท่ีมีอาการ

เจ็บป่วยทัว่ไป อาทิ ไขห้วดั ปวดหวั ทอ้งเสีย และไม่มีสวสัดิการเบิกค่ารกัษาพยาบาลของเอกชน คนไขส้่วน

ใหญ่จะหนัไปซ้ือยาทานเองมากขึ้ น โดยใหเ้หตุผลวา่ มีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใชจ้่ายไม่สูงนักเม่ือ

เทียบกบัไปโรงพยาบาลเอกชน และไม่ตอ้งรอคิวพบแพทยน์านเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลรฐั 

 หากมองในมุมเชิงสงัคม จากพฤติกรรมการรกัษาพยาบาลของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยหนัไป

ซ้ือยาทานเองมากขึ้ น เป็นการสะท้อนปัญหาความแออัดของการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลรฐั รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนท่ีสูงขึ้ น ซ่ึงการซ้ือยาทานเองอาจจะไม่ใช่

การรกัษาพยาบาลท่ีถูกตอ้ง แต่ควรจะเป็นการไดร้บัการรกัษาหรือค าแนะน าจากแพทย์ ดังน้ัน อาจจะมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนระบบสาธารณสุขของไทย หรือพัฒนาโครงสรา้งสาธารณสุขทั้งระบบ 

โดยเฉพาะการเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลของคนในสงัคม ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนไทยท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา 

เช่น คนท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว ท ามาคา้ขาย หรือกลุ่มคนไทยท่ีมีขอ้จ ากัดทางดา้นรายได ้รวมถึงมองไป

ขา้งหน้า ภายใตบ้ริบทท่ีประเทศไทยก าลงัจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอยา่งสมบรูณ์ 

 ดังน้ัน รูปแบบการด าเนินธุรกิจร้านขายยาควรจะเป็นไปในลักษณะของการเช่ือมโยงระหว่าง

โรงพยาบาลท่ีมีแพทยท์ าการรกัษาหรือใหค้ าแนะในการดแูลป้องกนัโรค กบัรา้นขายยาท่ีจะจ าหน่ายยาตาม

ใบสัง่ของแพทยเ์ท่าน้ัน ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นรูปแบบท่ีเห็นไดใ้นประเทศท่ีพัฒนาแลว้ อย่าง

สหรฐั  หรือยุโรป ท่ีรา้นขายยาจะจ าหน่ายยาตามใบสัง่แพทยใ์นโรงพยาบาลเท่าน้ัน 
 

                                                                                 
4
 ส ารวจตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559-มกราคม 2560 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 610 คน ทัว่ประเทศ 
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----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจัยฉบับนีจ้ัดท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง คว าม
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไม่รับผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


