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คำนำ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบหลั กการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูน ย์ก ลางสุข ภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยในยุทธศาสตร์
ที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ ซึ่งในกลยุทธ์ ดังกล่าว ได้ระบุกิจกรรมที่จะต้องพัฒนาในด้านระบบสารสนเทศและข้อ มูล
ที ่ส าคัญ รองรับ นโยบาย Medical Hub เป็ น กิจกรรมหลั ก เพื่อสร้างฐานข้ อมู ลสนับสนุ นแนวทางการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการจัดบริ การสุขภาพ และส่ งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุข ภาพนานาชาติ
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลด้าน Medical Hub กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มี
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้เสนอ (ร่าง) การจัดทาศูนย์ข้อมูล
รองรั บ นโยบาย Medical Hub เสนอคณะกรรมการอ านวยการและพั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็ นศู นย์ ก ลาง
ด้าน Medical Hub และ Wellness Tourism และคณะกรรมการฯ เห็น ชอบให้บูร ณาการทางานร่ว มกับ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยแบ่ ง ข้อ มูล ออกเป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ 1) ข้อ มูล จากหน่ว ยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2) ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกรมฯ และ 3) ข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด เก็ บ เพิ่ ม เติ ม โดยวิ ธี ก ารเฉพาะ เช่ น การท าวิ จั ย หรื อ การส ารวจ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง นั้ น
กรมฯ จึง ได้ดาเนิน การจ้างทาการวิจัยและสารวจ เพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้าน Medical Hub เพื่อการ
จัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub โดยมอบหมายให้บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัล ติ้ง
จากัด ดาเนินการวิจัยและสารวจฯ
การดาเนินการวิจัยและสารวจฯ สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลและการประสานงานกับโรงพยาบาลเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลที่อนุเคราะห์ให้เข้าสัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ
ของโรงพยาบาลที่ ไ ด้ ส ละเวลาให้ สั ม ภาษณ์ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การวิ จั ย ฯ ครั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัย และสารวจฯ นี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ต่อไป
คณะที่ปรึกษา
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบาย
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Medical and Wellness Tourism) ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย
และสารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพื ่อ จั ด ท า Medical Hub Intelligence Center (MHIC) ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพของโลก (Thailand Hub of Wellness and Medical Services)
ภายใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2569)
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ และบริการเชิงสุ ขภาพ ดาเนินการ
สารวจ ณ สถานพยาบาลชั้นนาของประเทศใน กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี แม่ฮ่องสอน สระบุรี
และหนองคาย และในสนามบิ น หลั ก 3 แห่ ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุ ว รรณภู มิ ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการด้านการแพทย์
จานวน 475 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จานวน 1,124 ตัวอย่าง
1. สรุปผลกำรศึกษำ
1.1 กำรใช้บริกำรด้ำนกำรแพทย์
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์เป็นเพศหญิงในสัดส่วนมากกว่า
เพศชาย อยู่ในช่วง 35-54 ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 53.38) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 70.25) ประกอบอาชีพหลากหลาย รวมถึงกลุ่มผู้เกษียณอายุ แม่บ้าน นักเรียนและนักศึกษา โดยเป็น
กลุ่มเจ้าของกิจการในสัดส่ว นมากที่สุด (ร้อยละ 30.59) มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.61) มาจากหลากหลายประเทศ โดยประเทศที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(ร้อยละ 4.64) เมียนมา (ร้อยละ 4.22) ลาว (ร้อยละ 2.32) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 1.05) และ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 0.84)
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.97) ทราบ
เกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/
ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 64.75) รองลงมา ทราบจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ บริษัท
ตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 24.46) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 20.86) และเว็บไซต์ของสถานพยาบาล (ร้อยละ
19.90)
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 88.86) ตั้งใจ
มาใช้บริการ ตั้งแต่ก่อนเดิน ทาง โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ราคาค่าบริการในประเทศไทยต่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกันในประเทศอื่น
(2) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (3) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (4) การแนะนาของแพทย์
ภายในประเทศตนเอง (5) การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 74.60) ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับสถานบริการด้านการแพทย์/ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์
ก่อนเดินทางมาใช้บริการ โดยใช้ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) เคาน์เตอร์บริการในประเทศ 2) ผ่านตัวแทนสถานพยาบาล
3) โทรศัพท์ 4) อีเมล์ และ 5) บูธในงาน Event ที่จัดในประเทศ
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กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วน
มากที่สุด (ร้อยละ 50.21) รองลงมา รักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 8.58) รักษาโรคมะเร็ง
(ร้อยละ 8.37) ป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (ร้อยละ 4.08) ทันตกรรม (ร้อยละ 4.08) เป็นต้น โดยกลุ่มตัว อย่าง
นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้บริการรักษาผู้มีบุตรยากในสัดส่วนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ใช้บริการตรวจสุขภาพ และทันตกรรม ในสัดส่วนสูงสุด 2 อันดับแรก กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวลาวทั้งหมด
ใช้บริการตรวจสุขภาพ
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ ใช้บริ การด้านการแพทย์ ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 87.32)
จ่ายเงินเอง เพื่อเป็นค่าใช้บริการทางการแพทย์/ การรักษาพยาบาล มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 9.00) ที่มีประกัน
สุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ นอกนั้นใช้สิทธิรัฐสวัสดิการ (ร้อยละ 0.82) และสิทธิประกันสังคม (ร้อยละ 1.02)
โดยกลุ ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที ่ย วชาว จีน มาเลเซีย เกาหลีใ ต้ และลาว ส่ว นใหญ่จ่า ยเงิน เองเพื ่ อ เป็น
ค่า บริก ารทางการแพทย์ /การรัก ษาพยาบาล ในขณะที่ก ลุ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่น ส่ว นใหญ่
(ร้อยละ 66.67) มีประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ / การรักษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่ างนั ก ท่ อ งเที ่ย วชาวต่ า งชาติที่ ใ ช้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์ มีค วามเห็น ในประเด็ น
ความคุ้ม ค่า ของการใช้บ ริก ารทางการแพทย์ ใ นประเทศไทย ที่แ ตกต่า งกัน โดยพบว่ามีร้อยละ 66.02
ที่ เห็ นว่ ามี ความคุ้ มค่ าอยู่ ในระดั บมาก - มากที่ สุ ด ในขณะที่ มี ร้ อยละ 33.98 เห็ นว่ ามี ความคุ้ มค่ า ในระดั บ
ปานกลาง – น้ อย โดยกลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวจีน เห็ นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก – มากที่สุ ด
และระดับ น้ อย-ปานกลาง มีสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน ในขณะที่ก ลุ ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที่ย วชาวมาเลเซีย
และญี ่ปุ ่น เห็น ว่า มีค วามคุ ้ม ค่า อยู ่ใ นระดับ น้อ ย - ปานกลาง ในสัด ส่ว นมากที ่ส ุด (ร้อ ยละ 75.00
และร้อยละ 66.67 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจานวนมากเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลสูงเกินไป
เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค วามเห็น ว่า บริก ารด้า นการแพทย์ข องประเทศไทย
มีจุด เด่น 5 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ 1) คุณภาพของบุค ลากรทางการแพทย์ 2) ความทัน สมัย ของเครื่อ งมือ /
อุปกรณ์ 3) อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ 4) การอานวยความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ และ 5) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนไข้/ญาติ/ผู้ติดตาม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว จี น มาเลเซี ย ลาว และญี่ ปุ่ น รวมทั้ ง ประเทศอื่ น ๆ ส่ ว นใหญ่
จะกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ ในขณะ
ที่ กลุ่ มตั ว อย่ างนั กท่ องเที่ ย วชาวเกาหลี ใต้ จะไม่ กลั บมาใช้ บริ การด้ านการแพทย์ ในประเทศไทยอี ก ทั ้ง นี้
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.13) จะแนะนาญาติ/เพื่อน/คนรู้จักให้มาใช้
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์บางส่วน มีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคที่ประสบในการเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ส่งผลให้การ
ดูแลค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจานวนเงินที่จ่ายไป
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กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง
มาใช้บริการด้านการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย 254,202.46 บาท/คน/ทริป สูงกว่า ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไป
ถึ ง 5.17 เท่ า โดยเป็ น ค่ า ใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ จ านวน 183,858.80 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.33
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่ ค่าซื้อผลิ ตภัณฑ์ด้านสุ ขภาพมีสั ดส่วนไม่สูงมาก (ร้อยละ 0.92) ส่วนที่เหลื อ
เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าโรงแรม/สถานที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าซื้อสินค้า ฯลฯ ซึ่ง แต่ละรายการ
จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไป
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของบริการด้านการแพทย์ที่ใช้พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
มีค่ารั กษาสู งสุ ด ประมาณ 2,010,000 บาท/คน รองลงมาเป็น ค่ารักษาโรคมะเร็ง 705,521.22 บาท/คน
ค่าศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ 502,761.29 บาท/คน การรักษาผู้มีบุตรยาก 484,562.50 บาท/คน ในขณะที่
การตรวจสุขภาพซึ่งนักท่องเที่ยวใช้บริการในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.21) มีค่าใช้จ่ายเพียง 26,253.67
บาท/คน เท่านั้ น ส าหรั บ ค่าใช้จ่ ายซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์สุ ขภาพ พบว่า เป็นค่ายาใช้ภ ายใน มากที่สุ ด 9,683.91
บาท/คน รองลงมา ค่ายาใช้ภ ายนอก 4,300 บาท/คน ผลิ ตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง 4,003.03
บาท/คน
ประมาณการมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นปี 2561 ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก มาใช้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์ในประเทศไทยจานวน 610,851 คน มีค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์ประมาณ 112,331.25
ล้านบาท โดยเป็นค่าการรักษาโรคมะเร็งในสั ดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 29.90) รองลงมา เป็นค่าการตรวจ
สุขภาพ (ร้อยละ 7.66) ค่ารักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 5.69) ค่าการรักษาผู้มีบุตรยาก
(ร้ อยละ 3.88) ค่าการปลู กถ่ายอวัย วะ (ร้ อยละ 4.61) ค่าการศัล ยกรรมผ่ า ตัด แปลงเพศ (ร้อยละ 3.46)
ตามลาดับ และในส่วนของประมาณการค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้
บริ ก ารด้ า นการแพทย์ มี มู ล ค่ า 1,421.02 ล้ า นบาท โดยเป็ น การซื้ อ ยาภายในมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 58.72)
รองลงมา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง (ร้อยละ 16.66) ยาใช้ภายนอก (ร้อยละ 14.39) ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ร้อยละ 6.49) และอาหารเสริม (ร้อยละ 3.74) ตามลาดับ
ในปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
ในปี 2562 จานวน 632,000 คน รวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์จานวนทั้งสิ้นประมาณ 121,917.81 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 ประมาณร้ อ ยละ 8.53 และประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์มีมูลค่า 1,430.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ
ร้ อ ยละ 0.64 รวมค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพประมาณ
123,348.01 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.44
1.2 กำรใช้บริกำรเชิงสุขภำพ
กลุ่มตัวอย่างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุ ขภาพเป็นเพศหญิงในสั ดส่วนมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 70.37 ต่อ ร้อยละ 29.63) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 44.31)
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.16) ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็นพนักงาน
บริ ษั ท เอกชนในสั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 24.38) มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น 5,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ เดื อ น
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เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.54) โดยเป็นสัญชาติจีนมากที่สุด (ร้อยละ 76.90) รองลงมา มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
และลาว
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 53.30) ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/
ญาติ/คนรู้ จั ก แนะน า ในสั ดส่ ว นมากที่สุด (ร้อยละ 50.00) รองลงมา สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
(ร้อยละ 39.97) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 28.60)
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.09) รู้จัก
บริ การนวดแผนไทยก่อนเดิน ทางมาประเทศไทย ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 16.18 ที่รู้จัก สปาก่อนเดิน ทาง
มาประเทศไทย
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริก ารเชิงสุ ขภาพมากกว่า ครึ่ง (ร้อยละ 54.77)
ใช้ปัจจัยด้านบริการเชิงสุขภาพเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย โดยสนใจมาใช้บริการ
นวดแผนไทยในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 97.21) รองลงมา สนใจมาใช้บริการสปา (ร้อยละ 9.69)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเชิงสุขภาพ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การแนะนาของญาติ/
เพื่อน/คนรู้จัก 2) การแนะนาของมัคคุเทศก์ 3) ข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ 4) มีบริการภายใน
โรงแรมที่พัก และ 5) การแนะนาของพนักงานโรงแรม/สถานพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ใช้บริการเชิงสุ ขภาพ เห็นว่าการให้บริการเชิงสุ ขภาพ
มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.20) อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 26.10) และอยู่
ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.72) ในขณะที่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ (17.76) และอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ
4.30) แสดงให้เห็นว่าบริการเชิงสุขภาพของไทยมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพบริการที่ได้รับ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปา มีความประทับใจในด้านการบริการที่ดี
ต่อสุขภาพ การให้บริการของพนักงานที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างดี สถานที่สะอาด รวมทั้งค่าบริการ
ในขณะที่ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยมีความประทับใจต่อบริการนวดแผนไทยที่ช่วยให้ร่างกายมีความผ่อนคลายได้
เป็นอย่างดี ค่าบริการไม่สูง เป็นบริการที่ดี พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นประสบการณ์
ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับบริการจากที่อื่น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสปามี ค วามเห็ น ว่ า สปามี จุ ด เด่ น ในด้ า น
มาตรฐานการให้บริการ ความเป็นกันเองของพนักงาน สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา ตามลาดับ
ในขณะที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารนวดแผนไทยมี ค วามประทั บ ใจในด้ า น ความเป็ น กั น เองของพนั ก งาน มาตรฐาน
การให้บริการ สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา ตามลาดับ
ปั จ จั ย ที่ 5 อั น ดั บ แรกที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลื อกใช้บริการ
เชิงสุขภาพในอนาคต ได้แก่ 1) ทักษะความเชี่ยวชาญ อัธยาศัย ไมตรีของพนักงาน 2) มาตรฐานการให้บริการ
3) ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ 4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และ 5) อัตราค่าบริการ
กลุ่มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ร้อยละ 82.55 ไม่ทราบเกี่ยวกับ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ มีความเห็นเกี่ยวกับจังหวัดที่ต้องการ
ไปใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต
ตามลาดับ ซึ่งทั้งหมดเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักสาหรับชาวต่างชาติ
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุ ขภาพ เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95.04)
จะกลับมาใช้บริการเชิงสุ ขภาพในประเทศไทยอีกในอนาคต โดยนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้
และลาว รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต
ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้งหมด จะไม่กลับมาใช้บริการด้านสุขภาพของไทยอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะนาญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก ให้มาใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้
บริการเชิงสุขภาพ เฉลี่ย 39,973.91 บาท/คน/ทริป โดยในปี 2561 ประมาณการมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาใช้บริการนวดแผนไทยจานวน 16,214,913 คน และใช้บริการสปา จานวน 2,213,610 คน โดยมีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด จานวน 705,072.63 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพ จานวน 30,918.57 ล้านบาท
(ร้อยละ 4.39) (ค่าบริการนวดแผนไทย จานวน 20,965.39 ล้านบาท และสปาจานวน 8,035.96 ล้านบาท)
และเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 26,873.17 ล้านบาท (ค่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง
จานวน 20,267.85 ล้านบาท ยาภายนอก จานวน 3,040.43 ล้านบาท และค่าผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ จานวน
2,520.20 ล้านบาท)
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพ ประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเชิงสุขภาพ คิดเป็นจานวน 18,249,000 คน โดยในส่วนนี้ ร้อยละ 91.93 ใช้บริการ
นวดแผนไทย และร้อยละ 12.55 ใช้บริการสปา ดังนั้นจึงประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้
บริ การนวดแผนไทย จ านวน 16,776,305 คน และใช้บริการสปา จ านวน 2,290,249 คน โดยมีค่าใช้จ่าย
ทั้ งหมด จ านวน 729,483.67 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2561 ร้ อยละ 3.46 โดยเป็ นค่ าใช้ จ่ ายด้ า นบริ ก าร
เชิงสุขภาพ จานวน 31,989.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 และเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
จานวน 27,803.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 กำรใช้บริกำรด้ำนกำรแพทย์
1) สื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา เป็นช่องทางที่สาคัญที่สุดที่ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ของไทย และเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการด้านการแพทย์หรือไม่ ซึ่งสื่อบุคคลดังกล่าวจะให้ ข้อมูลที่เป็นคุณต่อบริการด้านการแพทย์ไทย ก็ต่อเมื่อ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการด้านการแพทย์จึงควรให้ความสาคัญ
กับการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ไม่ควรฉวยโอกาสคิดค่าบริการสูงเกินควร
2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นอาเซียนและเอเชียเป็นตลาดบริการด้านการแพทย์ที่สาคัญ
จึงควรศึกษาวิเคราะห์ตลาดบริการด้านการแพทย์ในประเทศเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ
บริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศนั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถน าเสนอบริ ก ารผ่ า นสื่ อ ที่ เ หมาะสมและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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3) ควรกาหนดมาตรฐานอัตราค่าบริการด้านการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลแห่ง ใด
แห่ง หนึ่ง ฉวยโอกาสคิด ค่า รัก ษาพยาบาลในอัต ราที่สู ง เกิน จริง เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด ผลกระทบต่อ ภาพลัก ษณ์
บริการด้านการแพทย์โดยรวมของไทย
4) ควรให้ความสาคัญในด้านการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการให้บริการและสามารถสร้างรายได้สูง แทนที่จะให้บริการตรวจสุขภาพเป็นหลัก
5) ควรศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในด้านความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด
6) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.86)
จะกลับ มาใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ใ นประเทศไทยอีก หากต้อ งใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ ในต่างประเทศ
ดังนั้น จึงควรส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ และการสร้างความสัม พัน ธ์ที่ดีอ ย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อ กระตุ้น ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม นี้ ก ลั บ มาใช้บ ริ ก ารในประเทศไทยอีกในอนาคต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น
7) นั กท่ องเที่ ย วชาวเกาหลี ใต้ ทั้ งหมดไม่ กลั บมาใช้ บริ การทางการแพทย์ ในประเทศไทยอี ก
หากมีค วามจาเป็น ต้อ งใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ใ นต่า งประเทศ แสดงให้เ ห็น ว่า มีค วามไม่พึง พอใจต่อ
การเข้ามารับ บริการครั้งนี้ในประเทศไทย และเป็นเพียงประเทศเดียวที่ แ สดงความคิด เห็น ในลั ก ษณะนี้
จึ งควรดาเนิ น การศึกษาวิจั ย เชิ งลึ กเพื่ อค้ น หาสาเหตุ ที่แท้จริงต่อไป
8) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ใช้บริการด้านการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย 254,202.46 บาท/คน/ทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีค่าใช้จ่าย
49,141.58 บาท/คน/ทริป จึงเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 5.17 เท่า รัฐบาลควรให้
ความสนใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการบริการด้านการแพทย์ให้ติดอันดับแรกๆ ของโลก
2.2 บริกำรเชิงสุขภำพ
1) สื่อ บุค คล คือ เพื่อ น/ ญาติ/ คนรู้จัก แนะนา และสื่อ สัง คมออนไลน์ (Social Media)
มีบทบาทสาคัญในการทาให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลด้านบริการเชิงสุขภาพ ทั้งก่อนเดินทางมาประเทศไทย
และในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ให้บริการเชิงสุขภาพจึงควรให้ความสาคัญกับการบริการ
ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นั กท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านความคุ้ มค่าของบริการ โดยการพัฒ นา
คุณภาพบริการให้เหมาะสมกับราคา ไม่ควรฉวยโอกาสคิดค่าบริการสูง
2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.18)
ที่รู้จักบริการสปาของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่ อน/ ญาติ/ คนรู้จัก
แนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด ในขณะที่ประเทศไทยมีสถานประกอบการสปาจานวนมากและมีชื่อเสียง ดังนั้น
จึงควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสปาไทยในระดับโลกให้มากขึ้นผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้จานวนมาก โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
3) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ เห็นว่า การให้บริการเชิงสุ ขภาพ
มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.20) อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 26.10) ในขณะที่
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

VI

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อยู่ในระดับมาก มีเพียงร้อยละ 17.76 และอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.30 ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึ งจาเป็ นต้องปรั บปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมกับราคา
โดยด่วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกิดความคุ้มค่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริการเชิงสุขภาพ
โดยเฉพาะนวดแผนไทย
4) กลุ่มตัว อย่างนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 82.55)
ไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ ณ สนามบิน
นานาชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในช่วงกาลังเดินทางเข้าประเทศ
5) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว
รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) จะไม่กลับมาใช้บริการด้านสุขภาพของไทยอีกในอนาคต
จึ งควรศึกษาความคิดเห็ น ของนั ก ท่ องเที่ย วญี่ปุ่นต่ อบริ การเชิงสุ ขภาพของไทย เพื่อนามาปรับปรุง แก้ ไ ข
การบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
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3-1 จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ ............................ 3-2
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จาแนกตามเขตพื้นที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเทศ
3-2 จานวนสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ ............................ 3-3
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จาแนกตามพื้นที่จังหวัด เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเทศ
3-3 สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาต................... 3-5
และขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
3-4 สัดส่วนจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาต ....... 3-7
และขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามจังหวัด
3-5 สัดส่วนจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาต ....... 3-9
และขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามจังหวัดที่มีจานวนสถานประกอบการฯ มากที่สุด 10 อันดับแรก
4-1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ................................................................. 4-2
4-2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง ........... 4-3
4-3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามการเคยเดินทางมาประเทศไทย ............ 4-4
และวันพักเฉลี่ย
4-4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามจานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทาง ... 4-4
4-5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามวัตถุประสงค์หลัก .......................... 4-5
ในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้
4-6 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ......................... 4-6
4-7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ................ 4-8
การทราบเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อ
ที่ทาให้ทราบ
4-8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามความตั้งใจ... 4-9
และสาเหตุที่มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยครั้งนี้
4-9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ............. 4-11
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย และระดับที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ
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4-10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในแต่ละสัญชาติ......... 4-13
จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
4-11 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-14
การติดต่อประสานงานกับสถานบริการด้านการแพทย์ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์
ก่อนเดินทางมาประเทศไทย และระดับค่าเฉลี่ยการอานวยความสะดวกที่ได้รับ
4-12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ .... 4-16
และสถานบริการด้านการแพทย์หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้
4-13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามประเภท ... 4-18
บริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการ และค่าเฉลี่ย OPD และ IPD
4-14 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามเพศ..... 4-21
และประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้
4-15 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ 4-25
และรูปแบบการจ่ายเงินค่าใช้บริการด้านการแพทย์การรักษาพยาบาล
4-16 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ 4-26
และความเห็นด้านระดับความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาล
ในประเทศไทย
4-17 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-27
ความต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติมการให้บริการด้านการแพทย์
4-18 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-28
จุดเด่นของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
4-19 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-29
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแหล่งที่ซื้อ
4-20 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ในแต่ละสัญชาติ .... 4-30
จาแนกตามการกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีกในอนาคต
4-21 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-31
การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักให้มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
4-22 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-31
การพิจารณาเลือกประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อใช้บริการด้านการแพทย์
4-23 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม ........... 4-32
จานวนครั้งเฉลี่ยในการเดินทางเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ และในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562
4-24 จานวนเงินและสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยว ..... 4-33
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บริการน้าพุร้อนของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ
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4-39 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามระดับ......... 4-58
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเชิงสุขภาพ
4-40 ร้อยละค่าเฉลี่ยจุดเด่นและจุดด้อยของบริการเชิงสุขภาพประเภทต่างๆ ตามความเห็นของ ........ 4-59
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ฉ

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
หน้า
แผนภูมทิ ี่
4-41 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง ..................... 4-60
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
4-42 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรับรู้ .... 4-61
เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ โดยที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4-43 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามจังหวัด ...... 4-61
ที่ต้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต
4-44 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพจาแนกตามสัญชาติ ...... 4-62
และการจะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยอีกในอนาคต
4-45 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพจาแนกตาม .................. 4-63
การแนะนาญาติ /เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการในประเทศไทย
4-46 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว ........... 4-64
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพเฉลี่ย/คน/ทริป
4-47 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการ 4-66
เชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2561
4-48 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ... 4-67
ในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2561 จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
4-49 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ............ 4-69
ที่ใช้บริการเชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2562
4-50 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ .. 4-70
ในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2562 จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ช

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

ความต่อเนื่องของสุขภาพ (Health Continuum)........................................................................ 2-2
แสดงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้บริการ ........................................................................ 2-4
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ............ 2-9
แผนภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ................................................................ 2-10
Global Wellness Economy ปี พ.ศ. 2558 .............................................................................. 2-11

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ซ

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 1
บทนำ และวิธีกำรศึกษำ
1. ควำมเป็นมำ
1.1 สื บ เนื่ องจากคณะรั ฐ มนตรี มีมติ เห็ นชอบหลั กการยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและ
ระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งในกลยุทธ์ ดังกล่าว
ได้ระบุกิจกรรมที่จะต้องพัฒนาในด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญรองรับนโยบาย Medical Hub
เป็นกิจกรรมหลัก เพื่อสร้างฐานข้อมูลสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการ
สุขภาพ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยตามนโยบาย
1.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า
การกระทรวงสาธารณสุ ข และรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬาเป็ นประธานร่วม รวมทั้ งมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย medical Hub)
จานวน 4 คณะ เพื่อให้มีความครอบคลุมการดาเนินงานใน 4 ผลผลิตหลัก ตามหลักยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)
1.3 ปัจจุบันข้อมูลด้าน Medical Hub กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ จึงได้เสนอ (ร่าง) การจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ในที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการและพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical Hub และ Wellness Tourism
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และที่ประชุมเห็ นชอบให้บูรณาการทางานร่ว มกับหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ ได้ดาเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวมทั้งได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในร่างแนวทางดังกล่าว
1.4 ข้อ มูล ด้า น Medical Hub แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ 1) ข้อ มูล จากหน่ว ยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2) ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกรมฯ และ 3) ข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ
จาเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติมโดยวิธีการเฉพาะ เช่น การทาวิจัย หรือการสารวจ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในการนี้ เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานสาเร็ จ ลุล่ ว งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
โดยวิธีการวิจัยหรือสารวจเป็น การเฉพาะให้ ได้มาซึ่งข้อมูลด้าน Medical Hub ที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ
รวบรวมจากหน่วยงานใดภายในประเทศได้ เช่น ประเภทบริการสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม
ใช้บริการผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซื้อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ต่อบริการสุขภาพ พฤติกรรมการใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายบริการเชิงสุขภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมไว้ พร้อมนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพื่อให้สามารถนามาอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีข้อมูลสาหรับการจัดทาศูนย์
ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub (Medical Hub Intelligence Center : MHIC)
2.2 เพื่อให้ มีฐ านข้อมูล ด้านการท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพที่เป็ นประโยชน์ต่ อ การส่ งเสริ มและพั ฒ นา
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ประเภทบริการสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ บริการเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซื้อ พฤติกรรมการใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการสุขภาพ เป็นต้น
2.3 เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ สามารถนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการวางแผนส่ง เสริม และพัฒ นาด้า นการท่อ งเที่ยวเชิงสุข ภาพอย่า งเหมาะสม เพื่อ ให้
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อให้ กองสุ ขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ มีข้อมูล ส าหรับติดตามผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
(พ.ศ. 2560 - 2569)
3. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
3.1 รวบรวมข้อมูลจานวนผู้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้ นทะเบียนตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข โดยรวบรวมจากเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ จัดทาและเผยแพร่
3.2 ข้อมูลจานวน และประเภทหัวข้อการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (ทางการแพทย์) ที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานต่างชาติเป็นผู้จัด โดยเลือกจัดขึ้นที่ประเทศไทย (MICE)
3.3 ส ารวจนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางเข้ ามาท่ องเที่ ยวในประเทศไทยและใช้ บริ การด้ า น
การแพทย์ และหรื อบริ การเชิงสุ ขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุ ขภาพอื่นๆ) เพื่อให้ มี
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เช่น ประเภทบริการสุขภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ ผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพ
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซื้อ พฤติกรรมการใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่าย
บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการสุขภาพ
ปัญหาอุป สรรคในการใช้บ ริการเชิง สุขภาพ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบริการเชิงสุขภาพของไทย
เป็นต้น โดยสารวจจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,500 ตัวอย่าง โดยสารวจใน 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมทั้งประมวลผลและจัดทารายงานผล
การศึกษา
3.4 จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย
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3.5 จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub (Medical Hub
Intelligence Center : MHIC)
4. วิธีกำรศึกษำ
ที่ปรึกษากาหนดวิธีการศึกษาตามขอบเขตการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยกับหน่วยงำน
ในกระทรวงสำธำรณสุข โดยรวบรวมจำกเอกสำรที่หน่วยงำนต่ำงๆ จัดทำและเผยแพร่ ดาเนินการสืบค้น
ข้อมูลจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกับหน่วยงานใน กระทรวงสาธารณสุข
โดยรวบรวมจากเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ จัดทาและเผยแพร่ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์และ/
หรือการประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
4.2 ข้อมูลจำนวน และประเภทหัวข้อกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ (ทำงกำรแพทย์) ที่มีกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นชำวต่ำงชำติ หรือหน่วยงำนต่ำงชำติเป็นผู้จัด โดยเลือกจัดขึ้นที่ประเทศไทย (MICE) ดาเนินการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และ/ หรือการประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
4.3 กำรสำรวจนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้บริ กำร
ด้ำนสุขภำพ ที่ปรึกษาดาเนินการสารวจภายใต้ขอบเขตการดาเนินงาน โดยกาหนดวิธีการสารวจมีรายละเอียด
ดังนี้
4.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ เดิ นทางเข้ ามาท่ องเที่ ยว
ในประเทศไทยและใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ และหรื อ บริ ก ารเชิ งสุ ขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/ น้ าพุ ร้ อ น
และบริการสุขภาพอื่นๆ) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรเดินทำง มีลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด
(Close - ended questions) หรื อ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบปลายเปิ ด (Open - Ended
Questions) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างระบุข้อมูลตามข้อคาถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical Service) (ตอบเฉพำะ
ผู้ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์) มีลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Questions) หรือ
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบปลายเปิด (Open - Ended Questions) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดง
ความคิดเห็ น และระบุ ร ายละเอีย ด และการจัดล าดับ (Rank Questions) เพื่อให้ กลุ่ มตัว อย่างเรียงล าดั บ
ความสาคัญ รวมทั้งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) กาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรด้ำนสปำ/ นวดแผนไทย/ น้ำพุร้อนและบริกำร
สุขภำพอื่นๆ (ตอบเฉพำะกรณีใช้บริกำรสปำ นวดแผนไทย น้ำพุร้อน และบริกำรสุขภำพอื่นๆ) มีลักษณะ
ของแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Questions) หรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบ
ปลายเปิด (Open - Ended Questions) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและระบุรายละเอียด รวมทั้งมี
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดั บ การศึ ก ษา และระดั บ รายได้ ต่อ เดื อ น มี ลั ก ษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close - Ended
Questions) หรือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ร่ างแบบสอบถามที่ จั ดทาขึ้น จะนาเสนอให้ กองสุ ขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ พิจารณาและนามาปรั บปรุ งตามข้อคิดเห็ น พร้อมทั้ง นาไปทดสอบก่อนนาไปใช้ส ารวจความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้สารวจจริง
4.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสารวจกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ (1) โรงพยาบาลชั้นนาของประเทศ
ที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความอนุเคราะห์ ในการประสานงานขอความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาล และ (2) ท่าอากาศยานนานาชาติหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต การสารวจข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว (Face to Face Interview)
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลผลการสารวจ มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ (1) รวบรวมแบบสอบถามจากการส ารวจ
(2) บรรณาธิ ก รแบบสอบถาม (3) บั น ทึ ก เพื่ อ การประมวลผลโดยใช้ โ ปรแกรมประมวลผลทางสถิ ติ
(4) ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง (5) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
5. สิ่งที่ต้องส่งมอบ
5.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูล และแผนการดาเนินงาน
จานวน 5 ชุด พร้อมแผน CD-ROM บรรจุไฟล์ข้อมูลรายงานเบื้องต้น จานวน 1 แผ่น ภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
5.2 ร่ างรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้ว ยผลการศึ ก ษาตามที่ ก าหนดใน
ขอบเขตการดาเนินงาน จานวน 5 ชุด พร้อมแผน CD-ROM บรรจุไฟล์ข้อมูลร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน
1 แผ่น ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
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5.3 รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) ประกอบด้ ว ยผลการศึ ก ษาตามที่ ก าหนดในขอบเขต
การดาเนินงาน ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จานวน 5 ชุด พร้อมแผ่น
CD-ROM บรรจุไฟล์ข้อมูลร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 แผ่น ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
6. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง
กิจกรรม

วัน
30

60

90

120

1) จัดทาแผนดาเนินงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
2) ทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3) ออกแบบเครื่องมือสารวจข้อมูลนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
และใช้บริการด้านสุขภาพ
ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
4) รวบรวมข้อมูลจานวนผูส้ ถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลจานวนและประเภท
หัวข้อการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (ทางการแพทย์)
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ หรือหน่วยงาน
ต่างชาติเป็นผู้จดั โดยเลือกจัดขึ้นที่ประเทศไทย
(MICE)
5) ลงพื้นที่สารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้บริการด้านสุขภาพ
6) วิเคราะห์ข้อมูลการสารวจข้อมูล ตามข้อ 5)
7) สรุป วิเคราะห์สรุปผลการศึกษา จัดทารายงานผล
การศึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับ
นโยบาย Medical Hub (Medical Hub
Intelligence Center : MHIC)
ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
8) ปรับแก้ไข ร่างรางานฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

7. ระยะเวลำกำรส่งมอบงำน
ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เนื้ อหาในบทนี้ เป็ น การน าเสนอการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Medical Hub ประกอบด้ว ย
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของประเทศไทย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการท่องเที่ยว ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness Tourism) เช่น
สถาบันส่งเสริมสุขภาพของโลก (Global Wellness Institute)1 ได้อธิบายกรอบแนวคิดของการส่งเสริมหรือ
รักษาสุขภาพไว้ว่า คาว่า “สุขภาพดี (Wellness)” เป็นความต่อเนื่องซึ่งขยายจากคาว่า “สุขภาพไม่ดี ” (Poor
Health) ไปจนถึ ง ค าว่ า “มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ อ ย่ า งดี ที่ สุ ด ” (Optimal Well-Being) การรั ก ษาพยาบาล
(Medicine) และการรักษาสุขภาพ (Wellness) เป็นสองวิธีการที่ต่อเนื่องและคาบเกี่ยวกันอยู่ ตัวอย่างของการ
รักษาพยาบาล (Medical Paradigm) มีลักษณะเป็นการเน้นถึงการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความเจ็บป่วยอยู่แล้ว ใน
เบื้องต้น การดูแลรักษาพยาบาลจึงมักกระทาโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinicians) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการจึงมีลักษณะเป็นฉากๆ หรือเป็นตอน ในทางตรงกันข้ามตัวอย่างของการรักษา
สุขภาพ (Wellness Paradigm) มีลักษณะเป็นความสมัครใจและขับเคลื่อนโดยความรับผิดชอบของตนเอง
บุคคลแต่ละคนเลือกที่จะรับเอากิจกรรมและการดาเนินชีวิตที่เป็นการป้องกันโรค ปรับปรุงสุขภาพ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และนาพาพวกเขาไปใกล้กับการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
แผนภาพที่ 2-1 ความต่อเนื่องของสุขภาพ (Health Continuum)

1
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องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization:
UNWTO)2 ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อน
และเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจให้ได้รับความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยประชาชนในท้ อ งถิ่ น
มีส่ ว นร่ ว มต่อ การจัด การการท่อ งเที่ย วที่ยั่ง ยืน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การท่อ งเที่ย วแห่ง ประเทศไทย 3 ได้ใ ห้
ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสด
งดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการบาบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่ น
การรับคาปรึกษาแนะนาด้านสุขภาพ การออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบัติ
สมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล และอื่นๆ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกต่ อการ
ส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) จึงมีการจัด
รายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดชื่นผ่องใสเป็นการเพิ่มพูนพละกาลังให้สมบูรณ์แข็งแรงปรับสภาพจิตใจ
และร่างกายให้สมดุล นอกจากนี้ สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ (2561)4 ยังให้ความหมายที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน
โดยได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพื่อ การพัก ผ่อ นและเรีย นรู้วิธีก ารรัก ษาสุข ภาพกายใจให้ไ ด้รับ ความเพลิด เพลิน และคุณ ภาพชีวิต ที่ดี
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายและรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
การท่องเที่ ย วเชิ งบ าบั ดรั ก ษาสุ ขภาพ (Health Healing Tourism) และการท่ องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริมสุ ข ภาพ
(Health Promotion Tourism)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันจะแบ่งตามจุดมุ่งหมาย
และรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงบาบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing
Tourism) และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health Promotion Tourism) โดยเป็ น การเดิ น ทาง
ท่องเที่ย วที่คานึ ง ถึง การส่ งเสริ มและบ าบั ดรัก ษาฟื้ นฟูสุ ขภาพกายและใจ โดยเป็นการพักผ่ อ นท่ ามกลาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สถาบันส่งเสริมสุขภาพของโลก (Global Wellness Institute)5 ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของนักท่องเที่ย ว หรือนักเดิน ทางที่มีความต้องการเดินทางเพื่อ การรัก ษาดูแลสุขภาพ โดยนักเดินทางมี
ความแตกต่างกัน ในระดับ ความสนใจในการรั กษาสุ ขภาพ (Wellness) บางคนเดินทางเพื่ อวัต ถุประสงค์
เป็นการรักษาสุขภาพ (Wellness Purpose) ทั้งหมด (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์หลัก) ในขณะที่
บางคนท ากิ จกรรมด้ านการรั กษาสุ ขภาพเพี ยงบางส่ วนของการเดิ นทางเท่ านั้ น (การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ
เป็นวัตถุประสงค์รอง) ดังนั้น จึงสามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว
2

www.tourismatbuu.wordpress.com
_______. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562 จาก https://sites.google.com/site/456556123456asdf/kar-thxngtheiyw-cheing-sukhphaph.
4 สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ. (2561). การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในเอเชีย. วารสารเอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา. 17(187), 17-27.
5 Global Wellness Institute, The Global Wellness Tourism Economy 2013 & 2014
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เชิงสุ ขภาพที่มีการรั กษาสุ ขภาพเป็ น วัตถุป ระสงค์ห ลั ก (Primary Purpose Wellness Tourists) และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่การรั กษาสุ ขภาพเป็นวัตถุประสงค์รอง (Secondary Purpose Wellness Tourists)
ซึง่ แต่ละกลุม่ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน ดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์หลักกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เป็นวัตถุประสงค์รอง
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสุขภาพ
การรักษาสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์เดียวหรือเป็นแรงจูงใจ
เดียวสาหรับการเดินทางและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่าง
 เยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสปา เช่น ชีวาศรม
เป็นต้น
 พักอยู่ในอาศรมเพื่อทาสมาธิ
 เดินทางไปทาสปาเพื่อการชะลอวัยและลดความตึงเครียด
 เดินทางไปยังศูนย์ดูแลสุขภาพเพื่อตรวจเช็คร่างกาย
สาหรับผู้บริหาร
 เดินทางโดยเรือสาราญเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
 พักอยู่ในรีสอร์ทที่ให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบเต็มรูปแบบ
 เข้าร่วมการทาโยคะที่มีอาหารเพื่อสุขภาพและ
การทาสมาธิในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
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นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มีวัตถุประสงค์รองเพื่อสุขภาพ
ค้นหาการรักษาสุขภาพหรือเข้าร่วมประสบการณ์ด้านการดูแล
สุ ข ภาพในขณะที่ เ ดิ น ทางเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ซึ่ ง เป็ น
วัตถุประสงค์หลัก
ตัวอย่าง
 นักเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนซึ่งมองหาที่พักอาศัย
อาหาร และฟิตเนสเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเอง
 ผู้พักผ่อนที่รสี อร์ทตามชายหาด ซึ่งต้องการทาสปา
หรือเสริมความงามในซาลอนเป็นบางครั้งระหว่าง
การเดินทาง
 นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เลือกเรือซึ่งมีบริการสปา
เสริมความงาม และฟิตเนส
 นักเดินทางผจญภัยที่เยี่ยมเยือนสปาหลังจากการปีนเขา
หรือขี่จักรยานมาแล้วทั้งวัน
 นักเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ที่ไปนวดแผนไทยหรือนวดกดจุด
ซึ่งถือว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนของการไปกรุ๊ปทัวร์นั้น
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แผนภาพที่ 2-2 แสดงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้บริการ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพสามารถแสดง
ให้เห็นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัฒนาจากวิธีการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยมาเป็นผู้บริโภคที่ไม่เจ็บป่วยแต่นิยมดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ โดยเน้นการป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษาโรค สาหรับการแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมรักษาสุขภาพ (Wellness Consumers) นั้น สามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ฝั่งซ้ายสุด
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในลักษณะที่เป็นมิติเดียว (One Dimension) ผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะเน้นที่ปัญหาเฉพาะด้านสุขภาพแทนที่จะมองภาพการรักษาสุขภาพในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการใช้
ชีวิตอย่างดีในหลายมุมมอง ทางฝั่งขวามือจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักด้านการรักษาสุขภาพ (Core Wellness
Consumers) ซึ่งมองภาพแบบองค์รวมและใช้วิธีการที่ผสมผสานกันในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งตระหนักถึง
ประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน และนาประเด็นเรื่องสังคมและสิ่งรอบตัวทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน
แบบองค์ร วม (Holistic Approach) เมื่อคุณค่าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้รับการพัฒ นาและ
วิ วั ฒ นาการมากขึ้ น เช่ น ได้ รั บ ค่ า จ้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคเหล่ า นี้ มี แ นวโน้ ม จะขยั บ จากผู้ บริ โภครอบนอก
(Periphery Consumers) ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือมาเป็นกลุ่มระดับกลาง (Mid-Level Consumers) และกลายมาเป็น
กลุ่มผู้บริโภคหลัก (Core Wellness Consumers) ที่อยู่ในกลุ่มขวามือ ในที่สุด
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ตารางที่ 2-2 ประเภทกลุ่มผู้บริโภคเชิงสุขภาพ (Wellness Consumer Segments)









กลุ่มผู้บริโภคเชิงสุขภาพ (Wellness Consumer Segments)
ผู้บริโภครอบนอก
ผู้บริโภคที่อยู่ตรงกลาง
ผู้บริโภคที่เป็นแกนหลัก
(Periphery Consumers)
(Mid-Level Consumers)
(Core Consumers)
ผู้บริโภคเชิงสุขภาพที่เพิ่งเข้ามา
 เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ดูแลสุขภาพ
 เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ดูแลรักษา
ของตนเองในระดับปานกลาง
สุขภาพอย่างกระตือรือร้น
ประสงค์จะเข้าร่วมด้านการดูแล
ตลอดเวลา
รักษาสุขภาพ แต่พฤติกรรมการ
 ปฏิบัติตามวิถีทางของผู้บริโภค
บริโภคไม่สอดคล้องกับวิธีการดูแล
ที่เป็นแกนหลักในบางครั้ง
 เป็นผู้กาหนดแนวทางการดูแล
สุขภาพ
รักษาสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคอื่นๆ
 บางครั้งใช้วิธีการป้องกันโรค
เพื่อดูแลสุขภาพ
ใช้วิธีมีปฏิกิริยาต่อสุขภาพ
 ใช้วิธีการป้องกันดูแลสุขภาพ
เน้นการรักษาโรคในกรณีที่เกิด
แบบป้องกันและแบบองค์รวม
 ออกกาลังกายเพื่อประโยชน์ต่อ
อาการเจ็บป่วยเท่านั้น
ร่างกาย
 ใช้วิธีการดูแลร่างกายและจิตใจ
แบบสมดุล
ออกกาลังกายเพื่อบริหารน้าหนักบ้าง  หลีกเลี่ยงของใช้ส่วนตัวที่เป็นพิษ
หลีกเลี่ยงสินค้าสาหรับการดูแล
หรือมีสารพิษด้วยเหตุผลในเรื่อง
 หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
สุขภาพส่วนตัวเฉพาะในกรณีที่แพ้
การรักษาสุขภาพ
อันตรายต่อสุขภาพและ
เท่านั้น
สิ่งแวดล้อม
 หลีกเลี่ยงอาหารทีไ่ ม่ดี และแสวงหา
เน้นหลีกเลี่ยงอาหารและส่วนผสม
อาหารแบบธรรมชาติที่มีประโยชน์  เน้นการรับประทานอาหารแบบ
ของอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
ต่อร่างกาย
ท้องถิ่น/ออร์แกนิก และ
คานึงถึงประเด็นเรื่องสังคม/
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับการ
ผลิตอาหาร

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการดูแลสุขภาพตนเองนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้บริโภค
ที่ เ ป็ น แกนหลั ก (Core Wellness Consumers) ซึ่ ง มี ค วามสนใจและเอาใจใส่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
ในวิ ถี ชี วิ ต ของตนอย่ า งแท้ จ ริ ง ค้ น หาความสมดุ ล ระหว่ า งสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต มี ส ามั ญ ส านึ ก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวที่ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นวัตถุประสงค์รองมักจะอยู่ในกลุ่มผู้บริโ ภค
รอบนอก (Periphery or Mid-Level Wellness Consumers) เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามกลุ่มหลังอาจจะ
เลือกเดินทางเพื่อดูแลรักษาสุ ขภาพเป็นวัตถุประสงค์หลักก็ได้ หากว่าความสนใจและความตั้งใจที่จะดู แล
สุขภาพของตนมีเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization:
UNWTO) ได้แบ่งประเภท รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย6 1) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
(Medical Tourism) หมายถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ น เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู เชลล์ บ าบั ด
(Regenerative Medical) การผ่าตัดข้อต่อและเอ็น (Joint Replacement) ทันตกรรม/ทาฟัน (Dental Surgery)
ศัล ยกรรม (Cosmetic Surgery) การรั กษาผู้ มี บุตรยาก (IVF, Fertility) การแพทย์ทางเลื อก (Alternative
6

www.tourismatbuu.wordpress.com
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Treatments) เช่ น การแพทย์ จี น / ฝั งเข็ ม การแพทย์ แผนไทย และการรั กษาด้ วยไฟฟ้ า เป็ น ต้ น 2) การ
ท่องเที่ยวรูปแบบสปาและบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness & Spa Tourism) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มา
ใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ น การบ าบั ด ความงาม (Beauty Treatment) สปา/ธาราบ าบั ด หรื อ วารี บ าบั ด (Spa:
Hydrotherapy) ซึ่ งเป็ นการดู แล การรั กษา บ าบั ดโดยการใช้ น้ าเพื่ อให้ ร่ างกายมี ความรู้ สึ กกระปรี้ กระเปร่ า
ผ่อ นคลายความตึง เครีย ดเมื่อ ยล้า การนวดผ่อ นคลาย (Massage & Relaxation Program) การบริก าร
สุคนธบาบัด (Healthy Treatment) โดยวิธีดีท็อกซ์ การสวนล้างลาไส้ใหญ่เพื่อล้างพิษ การบาบัดด้วยโอโซน
โปรแกรมการลดน้าหนัก การตรวจสุขภาพ วิตามินบารุงผิวพรรณ การให้ล้างพิษหลอดเลือดผ่านทางน้าเกลือ ฯลฯ
การออกกาลั งกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย (Exercise) เช่น โยคะ มวยไทย สอนกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ
สุขโภชนาการ (Healthy Food) เช่น การดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหาร การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
วิ ธี ก ารทางธรรมชาติ (Spirit & Mind / Meditation) และ สมุ น ไพร / น้ าพุ ร้ อ นธรรมชาติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Herb / Hot Spring) และ 3) การท่องเที่ ยวส าหรั บผู้ สู งอายุ (Elderly Tourism)
หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการต่างๆ เช่น สถานพักตากอากาศระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ
(Long Stay) บ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care) และศูนย์บริการผู้สูงอายุ
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีรูปแบบการจัดโปรแกรมทัวร์ที่มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ ได้แก่7
1) ทัวร์แพทย์แผนไทย เยี่ยมชมวัดโพธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ ซึ่งได้รับยกย่องว่า
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด แห่ ง แรกของประเทศไทย รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป และชมการสาธิ ต การนวดไทย
แผนโบราณเพื่อการรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณ
จากผู้ที่มีความสามารถเปรียบเทียบวิธีการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกับการนวดของประเทศอื่นๆของโลก
2) ทัวร์อาหารสมุนไพร เยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร และศึกษาเรียนรู้
ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมทางด้านอาหารสมุนไพรไร้พิษที่มีแคลอรี่ต่า
และเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนวดแพทย์แผนไทยและอบสมุนไพรเพื่อบาบัดรักษาโรค
และบารุงรักษาสุขภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน์ / ฝึกโยคะ / ฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน
และชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
3) ทัวร์สมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มชมรม สมาคม และผู้สนใจสมุนไพร
เพื่อการรักษาโรคและบารุงร่างกายในชนบทต่างจังหวัดที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอพื้นบ้านโดยจัด
ให้ม ีก ารเยี ่ย มชมสวนสมุน ไพรในสถานที ่จ ริง และรับ ฟัง การบรรยายสรรพคุณ รวมทั ้ง การสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพื้นบ้านและชาวบ้านสมาชิกกลุ่มชมรมหรือสมาคมสมุนไพร
4) ทัวร์เกษตรธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งการทาเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดาริและการเรียนรู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ด้วยการฝึกฝนวิธีการปลูกผักพื้นบ้านสาหรับ
บริ โ ภคได้ เ อง การเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการท าเกษตรยั่ ง ยื น แผนใหม่ ไร้ ปุ๋ ย ไร้ ย าฆ่ า แมลง โดยมี ก าร
ทัศนศึกษาและพบปะสนทนาและพูดคุยกับนักวิชาการพื้นบ้านเกษตรกรรมไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562 จาก https://sites.google.com/site/
456556123456asdf/kar-thxng-theiyw-cheing-sukhphaph.
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5) ทัวร์นาพุร้อนและอาบนาแร่ เยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งน้าพุร้อนและบ่อน้าแร่ที่มีอยู่ในหลายจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย และพักในโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในหรือใกล้สถานที่ให้บริการอาบน้าแร่เพื่อ
บาบัดสุขภาพ โดยมีการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามในจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งของน้าพุร้อนและบ่อน้าแร่นั้น
6) ทัวร์ฝึกสมาธิแ ละบาเพ็ญภาวนา เยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยสดงดงามและสงบสุข
ทาการฝึกปฏิบัติแนวสมาธิพุทธศาสนา เพื่อสร้างความสงบเยือกเย็นของจิตใจท่ามกลางสภาพธรรมชาติที่ร่มรื่น
งดงาม หรือนั่งวิปัสสนาบาเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในวัดป่าธรรมชาติ โดยมีการให้คาปรึกษา
แนะนาวิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการคลายเครียดในชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาเรียนรู้
ปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณตะวันออก
7) ทัวร์แหล่งธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติ และเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยสดงดงาม
โดยการเดิน ป่าสมุน ไพรหรือขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว ภาพในอุทยาน
แห่งชาติและป่าธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลายในสถานที่พักแรมประเภทโรงแรม
และรีสอร์ทที่มีสถานบริการส่งเสริมสุขภาพแบบสปาให้เลือกใช้บริการ
นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัย “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย
เพื่อเป็ น ศูน ย์ กลางการท่ อ งเที่ย วเชิงสุ ขภาพในเอเชีย ” ของสมบัติ กาญจนกิจ และคณะ (2561)8 ได้แบ่ง
ประเภทหรื อ รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วของไทย โดยปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและปัจจัยเชิงโครงสร้ าง
ประชากร ในส่วนของปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลือกท่องเที่ยวตามรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเ ศษ (Special Interest Tourism) ซึ ่ง จากการศึก ษาได้แ บ่ง ประเภทของแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย ออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่
มี จุ ด เด่ น และศั ก ยภาพ ดั ง นี้ คื อ 1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพทางธรรมชาติ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้ นฐาน และมีความงดงามตามสภาพธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น น้าพุร้อน น้าแร่ โคลน หินแร่ สมุนไพรชนิดต่างๆ ฯลฯ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพแก่นักท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มนุษย์สร้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สถานประกอบการสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ
โรงแรมและรีสอร์ทที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ และ 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบผสมผสาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ บาบัด รักษา หรือช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น แหล่งน้าพุร้อน น้าแร่ โคลน หิน ดิน รวมทั้งมีการออกแบบ
หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพเป็นของตนเอง นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเภท มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการและการให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
ด้า นสิ่ง อานวยความสะดวก ด้า นการบริก ารที่พัก ด้า นกิจ กรรมการท่อ งเที่ย ว ด้า นแหล่ง นัน ทนาการ
เพื่อสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เว้นแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มนุษย์สร้างเท่านั้นที่มีศักยภาพด้านการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมเข้ามา
8

สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ. (อ้างแล้ว).
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ความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการกาหนดเป้าหมายให้
ประเทศไทย “มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้น้อย
การท่องเที่ยวเป็นกลไกสาคัญต่อการเสริมสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศ
ไทยมุ่งเพิ่มเป้ าหมายจากรายได้ทางการท่องเที่ยวให้ เติบโตไม่ต่ากว่า ร้อยละ 11.5 ในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวภายใต้เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็ก
การท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แ ละ
วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วผ่ านการพั ฒ นาสิ น ค้ าและบริก ารด้ว ยภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น การท่ อ งเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเสริม
ความงามสู่ตลาดระดับสูง การท่องเที่ยวทางน้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยว
ของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน9
อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย วมีค วามสั ม พัน ธ์ที่เ ชื่อ มโยงกับ ธุร กิจ อื่น ๆ (Business to Business)
เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่คุณค่า มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภทที่มีความเกี่ยวเนื่อง
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างงานและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
จึงเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ในหลากหลายรูปแบบ
แสดงได้ดังรูปต่อไปนี้10

9

TAT Review. ทิศทางการท่องเที่ยวไทยปี 2562. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2562 จาก http://www.tatreviewmagazine.com/article/
tourism-thailand-2562/
10 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560). รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม Intellectual
Property Innovation Driven Enterprise (IP IDE Center).
ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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แผนภาพที่ 2-3 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ

ที่มา: สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2560).
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) ของซินยัน และคณะ (2009)11
ได้กล่าวถึงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นระบบพลวัต กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งพัฒนาตามช่วงเวลา ประกอบด้วยอุตสาหกรรมระดับต้นน้า ได้แก่ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการโรงแรม
รีสอร์ท สายการบิน ระบบขนส่ง ร้านอาหาร ในส่วนของอุตสาหกรรมระดับกลางน้า ได้แก่ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว (Tour operators) และอุตสาหกรรมระดับปลายน้า คือ นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภค ซึ่งความผันผวน
และการเพิ่มความต้องการจากอุตสาหกรรมระดับปลายน้าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมระดับต้นน้าโดยตรง ห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพยากร การลด

11

Xinyan Z, Haiyan S, George Q.H. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism
Management. 30:345 - 358.
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ต้นทุน และการกาหนดมูลค่าของลูกค้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่ องเที่ยวทั้งหมด รวมถึงสินค้า การบริการ เงิน
และการไหลเวียนของข้อมูลที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและประสบการณ์การท่องเที่ยว
แผนภาพที่ 2-4 แผนภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบัน
จากการเผยแพร่ รายงานของ Global Wellness Institute เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า เศรษฐกิจ
เชิงส่งเสริมสุขภาพโลกมีสัดส่ว น ร้อยละ 5 ของผลผลิตเศรษฐกิจโลกทั้งหมด และมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่ง
ของการใช้จ่ายด้านสุขภาพของโลก ที่มีมูลค่าสูงถึง 7.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2557 มีการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากปี พ.ศ. 2556 - 2558 ตรงข้ามกับการลดลงของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในอัตราติดลบ
ร้อยละ 3.6 โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.6 จากมูลค่า 3.36 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 มาเป็น
3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ความงามและการชะลอวัย (Beauty & Anti-Aging)
ที่มีมูลค่าสูงสุด 999 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ รองลงมา ได้แก่ การกินที่ถูกสุ ขลั กษณะและการลดน้าหนัก
(Healthy Eating, Nutrition & Weight Loss) มูลค่า 648 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness Tourism) มูลค่า 563 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การออกกาลังกาย (Fitness & Mind-Body) มูลค่า
542 พัน ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และอื่น ๆ 12 สาหรับ กลุ่ม ธุร กิจ ที่มีบทบาทในการท่อ งเที่ย วเชิงสุข ภาพ คือ
กลุ ่ม ธุร กิจ สปา โดยข้อ มูล จาก Global Wellness รายงานการขยายตัว ของมูล ค่า ธุร กิจ สปาทั่ว โลก
ในปี 2015 - 2018 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 6% โดยมีมูลค่าทางการตลาดในปี 2018 กว่า 62,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
และคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีมูลค่าสูงถึง 68,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตลาดสปาที่ใหญ่ที่สุดของโลก
คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 19,081 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใหญ่กว่าอันดับสอง คือ สหรัฐอเมริกา
12

Global Wellness Institute. (2017). Global Wellness Ecoomy Monitor.
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ถึง 2 เท่าตัว ส่วนตลาดสปาของไทยในปี 2020 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 2,161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใหญ่เป็น
อันดับ 9 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับสามในภูมิภาคเอเชีย13
แผนภาพที่ 2-5 Global Wellness Economy ปี พ.ศ. 2558

การขยายตัวของชนชั้นกลาง การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สามารถนามาจับจ่ายใช้สอยได้ (Disposable
Income) และการเอาใจใส่ ดู แ ลในเรื่ อ งสุ ข ภาพที่ มี ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความต้ อ งการในการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุ ขภาพมากขึ้น ตาม ด้ว ยมูล ค่า 563.2 พันล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจาก 494.1
พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในปี พ.ศ. 2556 คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.8 ต่ อ ปี ในสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ
หรื อร้ อยละ 16.7 ต่อปี ในสกุล เงิน ยู โ ร ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ มากกว่ าการเติบโตของการใช้จ่า ยด้ า น
การท่องเที่ยวโดยรวม (ร้อยละ 3.4 ต่อปี ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ร้อยละ 13.2 ต่อปี ในสกุลเงินยูโร)
ด้วยจานวนการเดินทางทั้งหมด 691 ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2558 มากกว่าการเดินทางทั่วโลกในปี พ.ศ. 2556
ถึง 104.4 ล้านครั้ง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.5 ของการเดินทางท่องเที่ยวทุกประเภท แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่มากกว่า คือ ร้อยละ 15.6 เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี การเดินทางในรูปแบบที่ 2
ที่เป็นการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งสาหรับการทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากกว่า
รู ป แบบที่ 1 ด้ว ยสั ดส่ ว นสู งถึง ร้ อยละ 89 จากจานวนการเดินทางเชิงส่งเสริมสุ ขภาพทั้งหมด ด้ว ยอัตรา
การเติบโตสูงมากกว่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงมาจาก
นักท่องเที่ย วในประเทศ (ร้อยละ 83) แต่ในช่ว ง 2 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2558) นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่านักท่องเที่ยวในประเทศ
ปั จ จุ บั น หลายประเทศในโลกเข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอด (Super-Aged Society) รวมทั้ ง
ในอนาคตจะมีประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ จีน เป็น ต้น ประกอบกับเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้คนมีอายุขัย
เฉลี่ยยืนยาวมากขึ้นในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก14

13

14

TAT Intelligence Center. (2561). เข็มทิศท่องเที่ยว ไตรมาส 3/ 2561. ม.ป.ท.: ม.ป.พ..
ข้อมูลจาก Euromonitor
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ข้อ มูล จาก SCB Economic Intelligence Center ชี้ว่า นัก ท่อ งเที่ย วแบบ Wellness Tourism
จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 61% เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูงกว่า (High
Purchasing Power) และมี ช่ ว งเวลาในการท่ อ งเที่ ย ว (Duration of Stay) ยาวนานกว่ า นอกจากนี้ จ าก
การรายงานของหนังสือประชาชาติธุรกิจถึง การขยายตัวของชนชั้นกลางทั่วโลกจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากปี 2009 เป็น 5 เท่าในปี 2030 และการใช้จ่ายของชนชั้นกลางชาวเอเชียจะเพิ่มขึ้น 571% ภายในปี
2030 ทาให้กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและด้าน
สุขภาพมากขึ้นด้วย
สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย15
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของไทยขยายตั วอย่ างต่ อเนื่ องด้ วยศั กยภาพด้ านท าเลที่ ตั้ ง ทรั พยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.93
ส าหรับ การท่อ งเที่ย วเชิง สุข ภาพของไทยในปี พ.ศ. 2558 Global Wellness Institute (GWI)
ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีขนาดตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีการใช้จ่าย
9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีจานวนการเดินทาง 9.7 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 จานวน 1.5 ล้านครั้ง
หรือขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 8.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยรวม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเป็นผู้นาตลาดในด้านจานวนนักท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical Tourism) เมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญในภูมิภ าคอาเซีย น การบริการทางการแพทย์ของไทยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพของ
บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ความคุ้มค่าคุ้มราคา
รวมทั้งชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตร โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีการนาศาสตร์
ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยมาประกอบในการบริการทางสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ได้แก่
สปาสมุนไพร นวดไทย ฤาษีดัดตน โยคะ การฟื้นฟูจิตใจ
เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ซึ่ง จากการรายงานข้อมูล
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า 8 ประเทศที่เข้ามาใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ สปา และกิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพ (wellness) มากที่ สุ ด เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้
คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน จานวน 2,480,380 คน รองลงมา เกาหลีใต้ จานวน 664,926 คน ญี่ปุ่น จานวน
415,616 คน มาเลเซีย จ านวน 415,011 คน รัส เซีย จานวน 411,901 คน อินเดีย จานวน 411,308 คน
ฮ่องกง จานวน 354,449 คน และสหรัฐอเมริกา จานวน 332,601 คน ตามลาดับ ส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับ การ
ใช้บริ การธุรกิจสปาและกิจกรรมด้านสุ ขภาพ มากที่สุ ด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้คื อ นักท่องเที่ยว
ซาอุดิอาระเบีย 6,126 บาท/ คน/ ทริป รองลงมา คูเวต 6,005 บาท/ คน/ ทริป เม็กซิโก 5,850 บาท/ คน/ ทริป
คาซัคสถาน 5,423 บาท/ คน/ ทริป เนปาล จานวน 5,411 บาท/ คน/ ทริป รัสเซีย จานวน 5,370 บาท/ คน/ ทริป
และโอมาน 5,174 บาท/ คน/ ทริป
ในปี พ.ศ. 2560 การสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เข้ามาใช้บริก ารเชิงการแพทย์
ที่เดินทางมาไทยเพื่อรักษาโรคเฉพาะทาง ตรวจสุขภาพ บริการด้านการชะลอวัย และศัลยกรรมความงาม
เนื่ องจากบริ การเหล่ านี้ ในไทยมีชื่ อเสี ย งและมาตรฐานใกล้ เ คียงโรงพยาบาลในยุโ รป ทั้งเรื่องเทคโนโลยี
15
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาในการรอคิว และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย
เพื่อใช้บริการการแพทย์มากที่สุด คือ จีน เนื่องด้วยการปรับนโยบายใหม่ ที่อนุญาตให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้
2 คน ทาให้บริการการรักษาผู้มีบุตรยาก IVF ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด
อยู่ ที่ 200,000 - 400,000 บาทต่อครั้ ง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีน ยัง ใช้ บริ ก าร Anti-Aging & Wellness
มากที่สุ ด ซึ่งสร้ างรายได้ให้ ป ระเทศไทยกว่า 23,000 ล้ านบาท ซึ่งข้อมูล การรายงานสถิติแ ละพฤติ ก รรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเชิงการแพทย์ในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้16
 สถิติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการ Anti-Aging & wellness
ในประเทศไทย
สถิติจานวน Medical tourist ที่มาใช้บริการต่อปี
รายได้รวมจาก Medical tourist ที่มาใช้บริการในปี พ.ศ. 2560
Medical tourist ที่มาใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับ

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
ปริมาณการใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการทางการแพทย์

66,492 คน
23,128,859,400 บาท
1. จีน 2. อังกฤษ 3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4. สิงคโปร์ 5. อินเดีย 6. เยอรมนี
7. ออสเตรเลีย 8. เวียดนาม 9. สหรัฐอเมริกา
และ 10. กาตาร์
เฉลี่ยรวม 5 วัน
234,923 - 700,000 บาท

 สถิติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางมาใช้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก IVF
ในประเทศไทย
Medical tourist ที่มาใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับ

ระยะเวลาในการรับบริการทางการแพทย์
ปริมาณการใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการทางการแพทย์

1. จีน 2. เวียดนาม 3. เมียนมา 4. อินเดีย
5. ฮ่องกง 6. อินโดนีเซีย 7. กัมพูชา 8. ญี่ปุ่น 9. ลาว
และ 10. สิงคโปร์
เฉลี่ยรวม 10 วัน
200,000 - 400,000 บาท

 สถิติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการรีสอร์ทและศูนย์สาหรับการ
บาบัดผู้ติดแอลกอฮอล์และติดยา
Medical tourist ที่มาใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับ

ระยะเวลาในการรับบริการทางการแพทย์
ปริมาณการใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการทางการแพทย์

1. ออสเตรเลีย 2.อังกฤษ 3. สหรัฐอเมริกา
4. ฮ่องกง 5. สิงคโปร์ 6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
7. นิวซีแลนด์ 8. แคนาดา 9. ฟิลปิ ปินส์ และ
10. โปรตุเกส
เฉลี่ยรวม 28 วัน
230,000 - 440,000 บาท

16
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 สถิติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการรีสอร์ทสุขภาพ
Medical tourist ที่มาใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับ

ระยะเวลาในการรับบริการทางการแพทย์
ปริมาณการใช้จ่ายต่อคนในการใช้บริการทางการแพทย์

1. อังกฤษ 2. ออสเตรเลีย 3. เยอรมณี
4. สหรัฐอเมริกา 5. รัสเซีย 6. อินเดีย 7. จีน 8. สิงคโปร์
9. ญี่ปุ่น และ 10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เฉลี่ยรวม 3 - 10 วัน
37,000 - 160,000 บาท

สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาใช้บริการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย จากการสารวจ
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพของสถานประกอบการทางการแพทย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเดินทางมาใช้บริการมากที่สุด รองลงมา อัตราความสาเร็จในการรักษาของโรงพยาบาล
คลินิก หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อันดับสาม คาแนะนา และชื่อเสียงของโรงพยาบาล คลินิก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อัน ดับ สี่ คุณภาพของแพทย์ หรือทัน ตแพทย์ อันดับห้า ความปลอดภัย อันดับหก ค่าใช้จ่ายในการรักษา
การเดินทาง และที่พัก อันดับเจ็ด บริการทางการแพทย์ที่ไม่มีให้บริการในประเทศของตน อันดับแปด การดูแล
หลั ง รั ก ษา (aftercare) อั น ดั บ เก้ า โอกาสในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วก่ อ นหรื อ หลั ง จากการรั บ บริ ก ารทาง
การแพทย์ และอันดับสิบ ความเข้าใจของภาษาตนเอง
สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
โลก17, 18
จากการศึกษาวิจั ย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และศักยภาพทางการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถทางการแข่งขันจากข้อมูลต่างๆ ของคู่แข่งและตาแหน่ง
ในการแข่งขันของประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
ประเทศที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice Study) ซึ่ ง พบว่ า ประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ นคู่ แ ข่ ง ส าคั ญ ของ
ประเทศไทยและมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้านจากการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานในด้านสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการ
พัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดาเนินนโยบายและกลไกเชิงรุกที่ชัดเจนจากการจัดตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บริ ก ารสุ ข ภาพขึ้ น มาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ กับ
สถาบันการศึกษาและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
ขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศสิง คโปร์ ไ ปสู ่ก ารเป็น ศูน ย์ก ลางบริก ารทางการแพทย์ แห่ ง
ภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็น คู่แข่งที่ส าคัญและมีความได้เปรียบในการแข่ งขัน
หลายๆ ด้าน แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค
เอเชียอยู่
ข้อมูลจากกองสุ ขภาพระหว่างประเทศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระบุว่า สถานพยาบาล
ทั่ ว ประเทศของไทยที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานในระดั บ สากล JCI (Joint Commission International
17

_______. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย บูมสุดขีด. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2562 จาก http://www.bltbangkok.com/News/%E0%... 94
กานดา ธีรานนท์. (2561). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และศักยภาพทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น. 12 (Supplement). 22 - 34.
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Accreditation) มี ทั้ ง หมด 61 แห่ ง แบ่ ง เป็ น โรงพยาบาล 47 แห่ ง และคลิ นิ ก 14 แห่ ง ล่ า สุ ด สมิ ติ เ วช
เป็ น โรงพยาบาลแห่ ง เดี ย วในเอเชี ย ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น 1 ใน 5 สถานพยาบาลที่ ดี ที่ สุ ด ระดั บ โลก รองรั บ
การท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ (Medical Tourism) จากการจัดอันดับโรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกส าหรับ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ปี 2018 โดย The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) ซึ่ ง ได้ จั ด อั น ดั บ
สถานพยาบาลยอดเยี่ ย มระดั บ โลก 5 อั น ดั บ แรก เรี ย งล าดั บ ได้ ดั ง นี้ คื อ อั น ดั บ หนึ่ ง Asklepios Bomnik
Bambek ประเทศเยอรมนี อัน ดับ สอง Clemenceau Medical Center ประเทศเลบานอน อัน ดับ สาม
The Specialty Hospital ประเทศจอร์ แดน อันดับสี่ Anadolu Medical Center ประเทศตุรกี และอันดับห้า
โรงพยาบาลสมิติเวช ประเทศไทย
นอกจากนี้ The International Healthcare Research Center (IHRC) ได้ จั ด อั น ดั บ อุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของไทยอยู่อันดับ 6 ของโลก เนื่องจากมีจุดแข็งคือ 1) สถานพยาบาล บุคลากร และ
การให้บริการมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 2) อัตราค่าบริการไม่สูงนักหากเทียบกับคุณภาพ
3) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวไม่สู ง มีสายการบิน
ที่ครอบคลุมการเดินทาง และมีความรวดเร็วด้านการติดต่อประสานงาน โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเอกชนของไทยมีรายได้จากการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ
ราวปีละ 7 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 0.01% ของ GDP
ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าปี พ.ศ. 2561 รายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพารายได้
จากกลุ่มลูกค้าคนไทยระดับกลาง จะขยายตัว ร้อยละ 7-9 แม้ภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่คนไข้
ยั งต้องการความสะดวกรวดเร็ ว ในการรั กษาพยาบาล ทาให้ การเลื อกใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนที่มี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก หรือมีค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินที่ทางบริษัทประกันกาหนด ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชน
ที่จับกลุ่มคนไทยรายได้ปานกลาง มีอัตราการเติบโตดี โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาท
ต่อ ปีขึ้น ไป กระจายอยู่ใ นกรุง เทพฯ และภาคกลางเป็น หลัก นอกจากนี้โ รงพยาบาลที่เน้นจับกลุ่มลูกค้า
ระดับบนที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปี และเป็นกลุ่มที่ถูกขับเคลื่อนจากคนไข้ต่างชาติด้วย คาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 6 - 8
ส่ว นกลุ่ม ลูก ค้า ต่า งชาติ ศูน ย์วิจัย กสิก รได้ป ระมาณการส่ว นแบ่ง ตลาดจากคนไข้แ ต่ล ะประเทศ
ซึ่งคานวณจากรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 70
ของรายได้ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า กลุ่มตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน คูเวต
กาตาร์ ครองส่วนแบ่งสูงสุดที่ 12.5% ตามด้วยเมียนมา 8.7% สหรัฐฯ 6.2% สหราชอาณาจักร 5.0% ญี่ปุ่น
4.9% กัมพูชา 2.2% และอื่นๆ รวม 60.4% โดยคาดว่า ปี พ.ศ. 2561 นี้ จะมีคนไข้ชาวต่างชาติมาใช้บริการ
รักษาพยาบาลประมาณ 3.42 ล้านครั้ง แบ่งเป็น Medical Tourism ประมาณ 2.5 ล้านครั้ง และกลุ่ม EXPAT
หรือกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ทางานและพานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 9.2 แสนครั้ง
จากสถิ ติ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ เ ดิ น ทางมาไทย ประกอบกั บ แนวโน้ ม ของคนจี น ที่ เ ดิ น ทางไป
รักษาพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั้น ทาให้โรงพยาบาลเอกชนเน้นจับกลุ่ม Medical Tourism จีนมากขึ้น
โดยปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยประมาณ 10.4 - 10.6 ล้านคน ขยายตัว ร้อยละ
6.1 - 8.2 สะท้อนให้เห็นว่าตลาดจีน น่าจะเป็นกลุ่ มลูกค้าที่มีศักยภาพของไทย มีความคุ้นเคยหรือชื่ นชอบ
ท่องเที่ยวไทย รวมถึงอาหารและแหล่งชอปปิ้ งต่างๆ อีกทั้งการบริการทางการแพทย์ไทยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล คุ้มค่าคุ้มราคา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 2-15

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเมินว่า ปี พ.ศ. 2561 จานวนนักท่องเที่ยว Medical Tourism ชาวจีนไม่ต่ากว่า 40,000 ราย จะเดินทาง
มาประเทศไทย โดยกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจคือ 1) กลุ่มที่มีภาวะมีบุตรยาก และ 2) กลุ่มที่เน้นการดูแลด้าน
ความงามอย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาด Medical Tourism ชาวจีนจะมีแนวโน้มขยายตัวอีกมาก แต่ไทยก็ต้อง
เผชิญการแข่งขัน กับ คู่แข่งที่ส าคัญอย่ างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย อี กทั้งการจะขยายตลาด Medical
Tourism ได้นั ้น อาจจะต้อ งใช้เ วลาในการสร้า งความเชื่อ มั่น ในเรื่อ งของคุณ ภาพและมาตรฐาน ในการ
รักษาพยาบาลให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้า หากผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับกลยุทธ์และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หรือพัฒนาจุดแข็ง ที่สามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ก็น่าจะทาให้สัดส่วนของกลุ่ม Medical Tourism จาก
ต่า งประเทศที่เ ดิน ทางมาประเทศไทยมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น และอาจจะมีโ อกาสขยายตลาดไปสู่บริการทาง
การแพทย์อื่นๆ อย่างโรคที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เช่น ผ่าตัดหัวใจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 2569)19
กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
ขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism
อีกทั้งนโยบายดังกล่าวยั งเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สาคัญของรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
การดาเนิน การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นาฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
ด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้รัฐบาลได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2557 โดยนโยบายด้านสาธารณสุ ขปรากฏอยู่ในนโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริ การ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ตามข้อ 5.2 “พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค
มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
ปรั บ ระบบการจ้ า งงาน การกระจายบุ ค ลากรและทรั พ ยากรสาธารณสุ ข ให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น และให้
ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริม
การลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย”ข้อ 5.3
“เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมีเครือข่าย
หน่ ว ยเฝ้ า ระวั ง หน่ ว ยตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค และหน่ ว ยที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายในการสกั ด กั้ น การ
แพร่ ก ระจายได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ” และนโยบายด้ า นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ข้ อ 6.6
“ชักจู งให้ นั กท่องเที่ย วต่างชาติเข้ามาเที่ย วในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เกื้อกูล ต่อบรรยากาศท่องเที่ยว ส่ งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งการท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่น ร่ว มกัน หรือ จัด เป็น กลุ่ม ได้ เช่น กลุ่ม ธรรมชาติ ทั้ง จะให้เ ชื่อ มโยงกับ ผลิต ภัณ ฑ์ที่พัฒ นา
19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569).
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จากวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้น การให้ค วามรู้แ ละเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพ ย์สิน การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว”
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ของคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มรี ายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญดังนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 2) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 3) การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศ
ด้ านอาหาร 4) การพั ฒ นาศั กยภาพคนให้ ส นั บสนุ น การเจริ ญ เติ บโตของประเทศและมี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี
5) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 6) การพัฒนาพื้นที่ภาค และการเชื่อมโยง
ภูมิภาค และ 7) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
ใน 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต
โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง ได้แก่1) อุตสาหกรรม
แห่ งอนาคต 2) อุตสาหกรรมอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ อัจ ฉริ ย ะ 3) อุตสาหกรรมการท่ อ งเที่ยวกลุ่ ม ที่ มีร ายได้ ดี แ ละ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 5) กลุ่มอาหารแห่งอนาคต
หรือการแปรรูปอาหาร
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อวางรากฐาน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่ างมีดุลยภาพและยั่งยืน
มี เ ป้ า หมายรวม 3 ด้ า น คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ (ในปี พ.ศ. 2560 มี ก ารสร้ า งรายได้ ร วม 2.5 ล้ า นล้ า นบาท
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ) ด้านสังคม (การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทย และเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน) และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ) ส าหรั บ พั น ธกิ จ
ประกอบด้วย การกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย/ พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและชุมชน/ บริ ห ารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิ ทธิภ าพ เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงระดับชาติถึงท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ของประเทศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
การพัฒนา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) ประกอบด้วย 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
วิช าการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูน ย์ก ลางยาและผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพ (Product Hub)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาให้ไทยเป็น ศูนย์ กลางสุ ขภาพนานาชาติที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดยใช้
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับ
บริการจนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(MEDICAL HUB) (พ.ศ. 2560 - 2569) กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก (Thailand
Hub of Wellness and Medical services) ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569)” โดยมีจุดหมุ่งหมาย
เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยให้ความสาคัญในการพัฒนา
และบูรณาการทางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาศักยภาพ ขีดความสามารถ ทรัพยากรสุขภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จากัด ภูมิปัญญาไทย วิถีชุมชน มาสร้างบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จนสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทาให้
ประเทศไทยเกิดความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดาเนินการภายใต้ 5 พันธกิจ ประกอบด้วย
1) พัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านสุขภาพกับต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ต้นน้าถึงปลายน้า 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาล สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศ โดดเด่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับ
นานาชาติ 4) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ด้วยการสร้างกระบวนการประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย ให้ แก่ผู้ บ ริ โ ภค และ 5) ส่ งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ เผยแพร่เอกลั กษณ์
และภูมิปัญญาไทย ให้ชาวต่างชาติยอมรับเกิดความประทับใจ ตลอดจนสร้างความแตกต่างในบริการสุขภาพ
กับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569)
กาหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนา 3 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่
1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของโลก
2) ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน และ
3) ประเทศไทยมีองค์ประกอบในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย
3.1) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ได้แก่ บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ/
สปาเพื่อสุ ขภาพ บริ การนวดเพื่อเสริ มสวย บริการ Medical Spa บริการสปาน้าพุร้อน บริการ Thalasso
Therapy/ Climato Therapy บริการแบบพานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay for Health) บริการแบบ
Health Resort และบริการแบบ Rehabilitation Center
3.2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ประกอบด้วย
3.2.1) บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ บริการเสริมความงาม บริการทันตกรรม บริการศัลยกรรม
ตกแต่ง การตรวจสุ ขภาพด้วยเทคโนโลยี ขั้ นสู ง บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ ต้ องใช้ ความช านาญและ
เทคโนโลยี ชั้น สู ง ได้แก่ การผ่ าตัดเปลี่ ย นข้ อเข่ าและสะโพก/ การผ่ าตัดโรคหั ว ใจ/ การรักษาโรคมะเร็ ง /
การรักษาผู้มีบุตรยาก/ Lasik/ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ/ การดูแลผู้สูงอายุ/ การรักษารองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่/
anti-aging
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3.2.2) บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้แก่ จัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แพทย์แผนไทย/คลินิกแพทย์แผนไทย และจัดบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางแพทย์ทางเลือก/คลินิกแพทย์
ทางเลือก
3.2.3 บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ต ามมาตรฐาน
ระดับประเทศ หรือเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา งานวิจัย และงานด้านระบาดวิทยา
โดยใช้เทคโนโลยีในระดับสูง บริการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลสาหรับให้บริการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
(Specimen) รวมทั้ ง การรั บ รองคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรไทย บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางทันตกรรมแบบครบวงจร และบริการห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของยา
3.3) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ได้แก่
3.3.1 การจั ดการศึกษาระดับปริญญาและหลั งปริญญา (Professional and post graduate)
ได้แก่ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาและหลังปริญญา (Undergraduate and Post
graduate training)
3.3.2 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ แรงงานมี ฝี มื อ (Skill labor) ได้ แ ก่ การผลิ ต พนั ก งาน
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (Therapist) การผลิ ต ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Care worker) และการผลิ ต ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขา
การแพทย์แผนไทยและศาสตร์การแพทย์ทางเลือกใหม่
3.3.3 การจัดประชุมนานาชาติ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ
World Congress ในประเทศไทย และการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประมูลงานประชุมวิชาการนานาชาติ
(Bidding)
3.4 ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรไทย
เครื่องสาอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569)
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และเป็นไป
ตามกลไกของการค้าเสรี กาหนดเป้าหมายด้านสถานะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการ
จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และอยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน 10 ของโลก วั ด โดย World
Economic Forum
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาเนินการภายใต้ 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่ งอานวยความสะดวกและระบบบริ หารจัดการให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ และกลยุ ทธ์ที่ 2 บริ ห ารและขับ เคลื่ อนนโยบาย Medical Hub โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลให้มี
ความเป็ น เลิ ศ โดดเด่ น มี มู ล ค่ า เพิ่ ม มี ชื่ อ เสี ย ง รวมทั้ ง มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานนานาชาติ ก าหนดเป้ า หมาย
ประกอบด้วย 1) ประเทศไทยมีสถานบริการสุขภาพที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานนานาชาติ
สาหรับให้บริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ 2) ประเทศไทยมีมาตรการระดับ
นโยบายที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการจัดบริการสุขภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 ดาเนินการภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบริการรักษาพยาบาลสู่ระดับ
สากล (Western Medicine)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพมีความเป็นเลิศ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ตาม ภูมิปัญญาไทย อัตลักษณ์ไทย มีมูลค่าเพิ่ม มีชื่อเสียง รวมทั้ง
มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด กาหนดเป้าหมายประเทศไทยมีสถานบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ผ่าน
การรับประกันคุณภาพและมาตรฐาน ตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานสากลสาหรับให้บริการแก่ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ดาเนินการภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสถานประกอบการและบุคลากรสู่ระดับสากล 2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒ นาแหล่งน้าพุร้อนให้เป็น
เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้าพุร้อนของไทย และ 3) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการรายย่อย รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
บริการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความเป็นเลิศ โดดเด่น มีเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ ตามภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต มีมูลค่าเพิ่ม มีชื่อเสียง ในระดับโลก กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อ
1) พั ฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อกให้ มี คุ ณภาพมาตรฐานสู่ ระดั บสากลและมี ผลงานวิ จั ย
ทางวิทยาศาสตร์รองรับ และ 2) ประเทศไทยมีสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานจนสามารถเป็นบริการรักษาพยาบาลหลักของ
ประเทศ
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ดาเนิ น การภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานบริ ก ารสุ ข ภาพที่
ให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ระดับสากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาบริ ก ารวิ ช าการและงานวิ จั ย ทางการแพทย์ (Academic Hub)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาและส่ งเสริ ม ให้ ส ถาบัน การศึ ก ษามี ค วามเป็ นเลิ ศ ทางด้ านวิช าการในระดับ
นานาชาติ 2) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ตแพทย์ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์ รวมทั้ ง บุ ค ลากรในธุร กิ จ บริการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐานตามที่สภา
วิชาชีพกาหนด 3) สนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาวิชาชีพ และ 4) ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร/
สมาคม/ ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการทางการ
แพทย์ระดับนานาชาติในประเทศไทย กาหนดเป้าหมาย 3 เป้าหมาย คือ 1) สัดส่วนการกระจายของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมต่อจานวนประชากร 2) ประเทศไทยเป็นผู้นา ด้านการศึกษาทางการแพทย์
และศาสตร์ด้านบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ในระดับโลก และ 3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมและการ
จัดนิทรรศการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ดาเนินการภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ 2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ/เพิ่มการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ และ 3) กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวิช าการทางการแพทย์ร ะดับ
นานาชาติ (MICE)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นายาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ยาแผนปั จ จุ บั น
ยาสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเป็นเลิศ โดดเด่น จากทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิปัญญาไทย
มีมูลค่าเพิ่ม มีชื่อเสียง รวมทั้งมีคุณภาพ มาตรฐานนานาชาติ กาหนดเป้าหมายประเทศไทยมียาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตารับยา การรับประกันคุณภาพ และมาตรฐานนานาชาติสาหรับให้บริการแก่ชาวไทย
และชาวต่างชาติ และมีศักยภาพในการจัดจาหน่ายไปยังทั่วโลก
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด าเนิ น การภายใต้ 4 กลยุ ท ธ์ คื อ 1) กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ยาสมุน ไพรไทยสู่ ร ะดับ สากล 2) กลยุ ทธ์ที่ 2 ส่ งเสริมพัฒ นายาแผนปัจ จุบั นสู่ ร ะดั บสากล 3) กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผ ลิตเครื่ องมือแพทย์ และ 4) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ ผ ลิ ต
เครื่องสาอาง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 ส่ ง เสริ ม การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ สุ ข ภาพแก่
กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารสมั ย ใหม่ และเพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจความตระหนั ก ให้ แ ก่
ชาวต่างชาติ จนตัดสินใจเข้ามาใช้บริการสุขภาพและ/ หรือบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กาหนดเป้าหมาย
ประเทศไทยมีผู้รับบริการสุขภาพจากกลุ่มตลาดหลักและตลาดรองตามเป้าหมายที่กาหนด
การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ที่ 7 ดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ที่ 1 ทาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Thailand Branding เพื่อรักษาตาแหน่งที่หนึ่งของโลก 2) กลยุทธ์ที่ 2 ทาการตลาด
และประชาสัมพันธ์ในประเทศ 3) กลยุทธ์ที่ 3 ทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ และ 4) กลยุทธ์ที่ 4
ทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่าน Agent/ Broker
การประเมินผล
การดาเนิ น การด้านการประเมินผลการดาเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ได้กาหนดตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวชีวัดของยุทธศาสตร์
1.1 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ... ปี
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ....... ของ GDP)
1.2 อันดับของขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ จัดโดย
World Economic Forum อยู่ในอันดับ 1 ใน 10
1.3 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกจากนิตยสาร/
องค์กรชั้นนาระดับโลก
2. ตัวชีวัดระดับผลลัพธ์
ประเทศไทยมีจานวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
นานาชาติ ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนา ร้อยละ 100
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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3. การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ของประเทศไทย20
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพ
เติบโตขึ้นสูงมาก เนื่องจากกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาการดูแล
รักษาที่ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า ประกอบกับการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ มีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้ง
การติด ต่อ ประสานงานและการประชาสัม พัน ธ์ผ ่า นการใช้ Internet มีค วามสะดวกรวดเร็ว ส่ง ผลให้
เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism
โดยในปี 2559 พบว่าตลาด Wellness Tourism ของโลกมีมูลค่าประมาณ 569.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ
และมีแนวโน้ มได้รั บ ความนิ ย มอย่ างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิ ก จึงถือเป็นโอกาสที่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะสามารถสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ จากธุรกิจการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึง
ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่ อง ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศจึงพยายามผลั กดันให้ตนเอง เป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) โดยการสร้ างจุ ดเด่นและตาแหน่งทางการตลาด (Positioning) ที่แตกต่างกัน
เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาในประเทศของตน โดยมีประเทศสาคัญในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
และประกาศจะเป็น Medical Hub of Asia อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินเดียและประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย ภาครัฐเริ่มปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
โดยจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรงพยาบาลชั้นนา
ของรัฐบาลและเอกชนที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญของแผนงานก็ได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งจานวนสถานที่
เทคโนโลยี บุคลากรและการประชาสั มพันธ์ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ทั้งชาว ไทย
และชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุ ขได้รั บ มอบหมายให้ เป็นหน่ว ยงานหลั กในการบริห ารขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ผลผลิตหลัก คือ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
ศู น ย์ ก ลางยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ (Product Hub) ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ตั้ ง เป้ า ภายในระยะเวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2568) โดยปัจจัยหลักที่ทาให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ได้แก่ ราคาเหมาะสม การให้บริการ
มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีทันสมัยมีการต้อนรับ
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม อีกทั้งคณะกรรมการอานวยการ เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ยังได้เตรียมพร้อมอานวยความสะดวกขยายระยะเวลาพานักในประเทศไทย
ทั้งในกลุ่มพักได้ไม่เกิน 90 วัน และกลุ่มพานักระยะยาว Long Stay Visa อีกด้วย21
ทั้งนี้ จากการรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดาเนินงาน
20

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2561). รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
Medical Hub ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2562 จาก
https://www.gsb.or.th/getattachment/54bb1785-2451-4fc4-b866-4eb83da6dd4c/5IN_hotissue_Medicalhub_detail.aspx
21 S-CURVE Hub. กางแผนดันไทย Medical Hub Service แห่ง Asean เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ. สืบค้นเมื่อ
15 มีนาคม 2562 จาก https://scurvehub.com/article/detail/83.
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ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569)
โดยมีผลการดาเนินงานภายใต้โครงการสาคัญ (Flagship) ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ดังนี้
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ประกอบด้วย
1) การส่ งเสริ มพัฒ นาให้ โ รงพยาบาลเอกชนและคลิ นิกได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital
Accreditation) จ านวน 1,382 แห่ ง และมาตรฐานระดั บ สากล JCI (Joint Commission International)
รวม 64 แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) ซึ่งมีจานวนมากที่สุด ในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) การพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (Accident Fee)
โดยมีแนวคิดให้มีการทาประกันอุบัติเหตุสาหรับชาวต่างชาติในลักษณะสภาพบังคับ (Compulsory) เพื่อให้
ความคุ้มครองสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดาเนินการต่อไป
3) การจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศรองรับนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยมีแนวทางดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่
เดิมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสุ ขภาพ
รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงเป็นระบบ Real Time ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นการภายใน
4) การพัฒ นาบริ การสุ ขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการจัดตั้งพื้นที่เพื่อ
พัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีความเป็นไปได้และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพของชาวไทย โดยคณะกรรมการประสานการลงทุนในเขต
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานประสานการลงทุนฯ จานวน 6 ด้าน ได้แก่
1) กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ/แปรรูป อาหาร/ไบโออีโ คโนมี 2) กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ 3) กลุ่มอิเ ล็ก ทรอนิกส์
อัจ ฉริย ะ 3) กลุ ่ม อิเ ล็ก ทรอนิก ส์อัจ ฉริย ะ/หุ ่น ยนต์/ระบบอัต โนมัติ/ดิจิทัล 4) กลุ ่ม การบิน และโลจิสติกส์
5) กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ 6) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งมีการบูรณาการทางานร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
5) การขยายระยะเวลาพานัก ในราชอาณาจัก รไทยเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาล 90 วัน (เพิ่ม เติม )
ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์ สาหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามรวม 4 ราย เนื่องจาก
เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง และนิยมเดินทางมาเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) เห็นชอบในหลักเกณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูต
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
6) การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการพานักระยะยาว 10 ปี (Long stay: Nonimmigrant Visa O-X) ในกลุ่มประเทศเป้ าหมายเพิ่มเติม ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักร
เบลเยียม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการร้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
7) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตรา/ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรประเภทคน
อยู่ ชั่ว คราว ส าหรั บ กรณีใช้ชีวิตบั้ น ปลาย 1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับ ปรุ ง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย (Long Stay 1 ปี)
สาหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้กาหนดคุณสมบัติให้ชาวต่างชาติ
กลุ่มนี้มีการประกันสุขภาพ เนื่องด้วยผู้สูงอายุชาวต่างชาติในกลุ่มนี้ มีโอกาสที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพ/
เจ็บป่วยจากโรคประจาตัว ทาให้เกิดผลกระทบและเป็นภาระต่อสถานพยาบาลของไทย ซึ่งจะต้องหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายต่อไป
8) การจัดทาแพคเกจพิเ ศษด้านสุขภาพรองรับ บริก ารชาวไทยและชาวต่า งชาติ เพื่อสนับ สนุ น
ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยดาเนินการร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ สมาคมสปาไทย และสมาพันธ์สปาไทย เพื่อจัดทารูปแบบ
แพคเกจพร้อมโปรโมชั่น พิเศษ มีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วม จานวน 46 แห่ง และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ จานวน 15 แห่ง ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บรรจุแพคเกจดังกล่าวลงในปฏิทินท่องเที่ยว
วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประจาปี พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ
9) การบริการของศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (Counter Service) ในรูปแบบ Health Information Center
เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์ One Stop Service กลาง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และดอนเมือง โดยมีภารกิจ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย (Medical Hub)
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน
และหน่ ว ยงานอื่น ๆ 2) อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
3) อานวยความสะดวกกรณีผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลสาคัญเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทาง
ออกไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ (Liaison) 4) ให้บริการข้อมูลการรักษาพยาบาล บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
10) การพั ฒ นารหั ส TSIC (รหั ส ธุ ร กิ จ ) รองรั บ นโยบาย Medical Hub โดยกรมสนั บ สนุ น บริ การ
สุขภาพ บูรณาการทางานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแนวทาง
นารหัสธุรกิจ (TSIC) ที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นตัวกาหนดในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้ประสานข้อมูลรหัสธุรกิจ
(TSIC) หมวดกลุ่ ม รหั ส ธุ ร กิ จ ด้ า นสุ ข ภาพฉบั บ ล่ า สุ ด จากกระทรวงพาณิ ช ย์ และติ ด ตามความคื บ หน้ า
จากอนุ กรรมการพิจ ารณาแก้ ไ ขร่ า งนิ ย ามอาชี พและอุ ตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุ ขและด้า นสุ ข ภาพ
เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
11) การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์ ใน 4 กิจการ ได้แก่ (1) กิจการบริการ
สาธารณสุ ข ด้ า นแพทย์ แ ผนไทย (2) กิ จ การศู น ย์ ก ารแพทย์ เ ฉพาะทาง (3) กิ จ การสถานพยาบาล
และ (4) กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการทางการแพทย์ครบวงจร และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดรับกับ
แนวนโยบายตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ Medical Hub ซึ่ ง ได้ น าเสนอประเด็ น การขั บ เคลื่ อ นและส่ ง เสริ ม
การลงทุนในการประชุมร่ว มกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้นาเรียนปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
12) การพัฒนาศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ
สาหรับสถานพยาบาลภาครัฐนาร่องในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนา ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต พังงาและสุราษฎร์ธานี
โดยได้จัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน (Work Flow) ภายในศูนย์ประสานงานกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาลในการติดต่อประสานงานสถานเอกอัครราชทูตในกรณีชาวต่างชาติค้างชาระ
ค่ า รั ก ษาพยาบาล และให้ ค วามรู้ ใ นการเคลมประกั น สุ ข ภาพ โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ชั้ น 5
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้บริการในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-1937014 และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศดอนเมือง ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ หมายเลข
โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ 02-1937999 ซึ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2561
และเตรียมการขยายผลการดาเนินงานไปยังสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ประกอบด้วย
1) ข้อมูล สถานประกอบการที่ผ่ านการรับ รองมาตรฐานตามพระราชบัญ ญั ติส ถานประกอบการ
เพื่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งปั จ จุ บั น มีส ถานประกอบการผ่ านการรับรองฯ ทั่ว ประเทศจานวน 5,484 แห่ ง
แยกเป็นประเภท ได้แก่ (1) กิจการสปา จานวน 879 แห่ง (2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ จานวน 4,305 แห่ง และ
(3) กิ จ การนวดเพื่ อ เสริ ม ความงาม จ านวน 300 แห่ ง (ข้ อ มู ล จากกองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
2) การพัฒนา Healthy Home Stay โดยมีแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับ Home Stay ที่ได้รับ
มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวให้มีการจัดบริการที่นาไปสู่การมีสุขภาพดีของผู้มารับบริการ เพื่อยกระดับพื้นที่
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากล โดยเน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินของ
กรมการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว
ใน 3 เส้นทาง ได้แก่ (1) สงขลา-พัทลุง-ปัตตานี (2) ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด และ (3) เลย-หนองคาย
3) การประกาศให้อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมาย
ล าดับ รองที่เกี่ย วข้องให้ อาชีพนวดไทยเป็ น อาชีพสงวนห้ า มมิ ให้ ช าวต่างชาติท าในราชอาณาจักร ซึ่งกรม
การจัดหางานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดงานที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทา และได้บรรจุ
อาชีพนวดไทยเป็นงานห้ามในร่างประกาศดังกล่าว คานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยรองรับการจัดทา
ร่างกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง ดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม
และครบถ้วนก่อนเสนอกระทรวง
4) การพัฒนาแหล่งน้าพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรนาร่อง
จังหวัดกระบี่ โดยบูรณาการทางานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดตั้ง
เมืองสปาน้าพุร้อน (Hot Spring Spa Town) ที่ทางหน่วยงาน SMEs จัดทาขึ้น เสนอโมเดลพัฒนาคลองท่อม
เมืองสปาน้าพุร้อนต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสิ นค้าและบริการการท่องเที่ยว
และคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีการจัดทาโครงการสาคัญในระยะเร่งด่วนเพื่อพัฒนาอาเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์ กลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

5) การพั ฒ นา Wellness City แบบครบวงจร น าร่ อ งในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันพัฒนา Wellness City ซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็น
แกนกลางในการประสานงานการพั ฒ นา Wellness City ซึ่ ง ได้ มี ก ารเปิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส มุ น ไพรและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการฝึกอบรมด้านสุขภาพให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
6) การยกระดั บ บริ ก ารนวดไทยให้ ผ่ า นการรั บ รองจาก UNESCO ซึ่ ง ได้ รั บ แจ้ ง จากเลขานุ ก าร
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 ยืนยัน
นาเรื่องนวดไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล เพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในรอบปี พ.ศ. 2562 โดยดาเนินการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และ
ได้จัดทาหนังสือแสดงความเห็นชอบให้นาเสนอนวดไทย เพื่อขึ้นทะเบียนจารึกฉบับภาษาอังกฤษส่งให้ฝ่าย
เลขานุการอนุสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ พิจารณา
กิจกรรมนวดไทยไปจัดในทุกเทศกาล/กิจกรรม สร้างกระแสพร้อมทั้งประสานสมาคมแพทย์แผนไทยในการนา
ข้อมูลกิจกรรมการนวดไทยที่ดาเนินการย้อนหลังมาเพื่อเป็นรายละเอียดข้อมูลในการจัดทาข้อมูลเสนอ UNESCO
ต่อไป
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ประกอบด้วย
1) การพัฒนางานรองรับการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดาผู้ประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพ
ภายใต้ ก รอบการค้ า บริ ก ารอาเซี ย น (MRAs) โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ด้านบริการสุขภาพจากการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดาสาขาบริการสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์และ
พยาบาล ภายใต้ความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของประชาคมอาเซียน โดยได้จัดทาเป็นยุทธศาสตร์
รองรั บ การเคลื่ อ นย้ า ยของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สาขาแพทย์ ทั น ตแพทย์ และพยาบาล ตามความตกลง
การยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ร่ ว มของบุ ค คลธรรมดา (MRAs) ภายใต้ ก รอบการค้ า บริ ก ารสุ ข ภาพอาเซี ย น
ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
และได้ประกาศใช้เป็นกรอบแนวทางดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับพิจารณางบประมาณภายใน
เพื่อทาแผนปฏิบัติการรองรับสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมีการพัฒนาและบริห ารจัดการเว็บไซต์บริ การ
สุ ขภาพอาเซีย น (Asean Healthcare Services Website) และกรอบแนวทาง e - Healthcare Services
และ Health Tourism เพื่อเสนอในประเทศสมาคมอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการประสานด้านบริการ
อาเซียน (CCS) ครั้งต่อไป
2) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุ ขภาพระดับนานาชาติ (ระดับปริญญาตรี : Undergraduate,
ระดับหลังปริญญา: Postgraduate และหลักสูตรระยะสั้น : Short course Training) โดยมีแนวทางพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเริ่มต้นที่หลักสูตรแพทยศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
วิชาแพทย์ในระดับก่อนปริญญาให้เทียบเท่านานาชาติ สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้ง
การเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ การเจรจาการค้ า เสรี ในระดั บต่ างๆ ซึ่งได้จัดทาฐานข้ อ มูล หลั ก สู ต ร
นานาชาติที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้กับชาวต่างชาติที่สนใจและมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งเตรียมการประสานงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
license/ ตาแหน่งงาน/ Career Part เมื่อต้องกลับไปทางานในต่างประเทศกับสภาวิชาชีพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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3) การพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ก ารออกใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ชั่ ว คราว (Temporary license)
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการกาหนดแนวปฏิบัติ /ระเบียบที่อนุญาตให้แพทย์ชาวต่างชาติสามารถเข้ามา
สอนในสถาบั น การศึก ษา/โรงพยาบาลของภาครัฐ และแบ่งช่วงเวลาไปสอนหรือปฏิบัติงานในภาคเอกชน
และให้ โ อกาส Practice ในไทยได้ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของระเบี ย บ/วิ ธี ก ารที่ จ ะให้ ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษา
จากต่างประเทศเข้ามาประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในประเทศไทยได้ ขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพต่างๆ เช่น
แพทยสภา ทัน ตแพทยสภา สภาเภสั ช กรรม สภาการพยาบาล ที่จะเป็นผู้ พิจ ารณาอนุ มัติ เนื่องจากเป็ น
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการออกใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ แก่ แ พทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร พยาบาล
ที่ป ระกอบวิช าชีพในประเทศไทย ซึ่งแพทยสภาได้พิจารณาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ
เวชกรรมชั่วคราว (Temporary License) สาหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สาเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ
ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตดังกล่าว
4) การพัฒนาระบบการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางโดยให้ภาคเอกชนร่วมเป็นต้นสังกัด (Affiliated
Private Training) ตามที่โรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะขอรับเป็นต้นสังกัดและขอโควต้า ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ข องตนเอง เพื่อ เข้า รับ การศึก ษาในหลัก สูต รระดับ หลัง ปริญ ญา (Postgraduate) จากเดิม ที่
ไม่สามารถรับเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรของภาคเอกชน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยภาคเอกชน (Affiliated Private
Training) โดยการผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาครัฐ ซึ่ง จะ
สามารถเป็น ช่องทางในการใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน ซึ่งเป็น ผู้มี
ความสามารถทางการแพทย์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในลักษณะ Affiliate
5) การพัฒ นาระบบการให้ ทุน การศึ ก ษาแพทย์กลุ่ มประเทศ CLMV (กัมพูช า ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ที่เข้ามาศึกษาทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของประเทศไทยในการก้ า วขึ้ น เป็ น ผู้ น าด้ า น Academic Hub ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ให้บุคคลเหล่านี้นาความรู้กลับไปพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่าย
การพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกัน เพื่อสร้าง Brand Loyalty ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลการจัดสรรทุนแก่นักศึกษา
กลุ่มประเทศ CLMV จากสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลใช้กับกระทรวงการ
ต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย (กลุ่มประเทศ CLMV) แล้ว
6) การพัฒนา Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร รองรับการเป็นศูนย์กลางบริก าร
วิชาการ (Academic Hub) โดยบูรณาการทางานร่ว มกับศูนย์ความเป็นเลิ ศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย เอกชน มหาวิทยาลัย และ Thailand Towards
Excellence in Clinical Trials (ThaiTECH) โดยมีการแบ่ง Segment ของอุตสาหกรรมใหม่ ที่จะเกิดขึ้น
จากการด าเนิ น การตาม Roadmap ซึ่ ง ศู น ย์ Research Center ต้ น แบบ จะช่ ว ยลดความล่ า ช้ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทาวิจัยคลินิก โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการ การกากับดูแล การให้บริการทางกฎหมาย
สร้ างขีดความสามารถในการเพิ่มหน่ ว ยงานวิจัยคลิ นิก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรห้ องปฏิบัติการ
หน่ ว ยงานก ากั บ ดูแ ลด้า นยาและ EC ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งฐานข้ อ มู ล แพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญ
และผู้ป่วย เพื่อการวิจัยทางคลินิกในประเทศที่ทันสมัย จัดเก็บตามมาตรฐาน ทาให้การขึ้นทะเบียนการวิจัยทาง
คลินิกของไทย (Thai Clinical Trial Registry-TCTR) ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ ทั้งนี้หากเป็นการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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จัดตั้งศูนย์ฯขึ้นใหม่ อาจเป็นไปได้ใน 4 รูปแบบ คือ 1) บริษัทเอกชน 2) หน่วยงานภายใต้กระทรวง 3) มูลนิธิ
และ 4) หน่วยงานภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัย
7) การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical MICE) ตามที่ได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมกันดาเนินการในด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดประชุม
วิช าการระดับ นานาชาติ การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ รวมทั้งผลั กดันให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติอย่า งยั่งยืน โดยได้เตรียมการ
จัดทาคู่มือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) แก่ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกั บการจัดประชุมวิช าการและการจัดนิทรรศการ
ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical MICE) เพื่อให้ทราบแนวทางการเข้าร่วมการประมูลสิทธิ์ในการเป็น
เจ้า ภาพจัด ประชุม นานาชาติ หรือ กรณีต้อ งการริเ ริ่ม จัด การประชุม ระดับ นานาชาติ รวมทั้ง ส่ง เสริม ให้
ราชวิทยาลัย/สมาคม/สถาบันการศึกษา/สภาวิชาชีพ ให้เป็นสมาชิก World Congress ระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ประกอบด้วย
การพัฒนา Product Outlet จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศและต่างประเทศตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนแม่บท
แห่ งชาติว่าด้ว ยการพัฒ นาสมุน ไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้า งความ
เข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ 1) พัฒนา Outlet ที่มีอยู่เดิมหรือจุดที่รัฐบาลให้ส่งเสริม 2) จัดตั้ง Shop ใน Modern Trade และ
สนามบิน (Duty Free) โดยมุ่งเน้นในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองที่ชาวต่างชาติให้ความนิยม
โดยใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตจาก Product Champion เช่น กระชายดา ขมิ้นชัน บัวบก และ
ไพล ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ผ่าน GMP และสินค้า OTOP โดยมีรูปแบบจัดตั้ง Product
Outlet ในประเทศไทย ในรูปแบบของ Branding Shop พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกผลิต ภัณ ฑ์ที่มีศัก ยภาพ
มาวางจาหน่ายร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผู้ ค้ าปลี กไทย และสมาคมศู นย์ การค้ าไทย พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารประชุ ม
เพื่อ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทย ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับ Agent ทั้งนี้
ได้เตรียมการพัฒนา Business Model กับผู้ประกอบการฝ่ายไทยที่มีความพร้อม ส่งเสริมให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของ EU เพื่อไปวางจาหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ILLUM
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical
Service Hub) ครั้งที่1/2560 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้รายงานผล
การดาเนินการโครงการสาคัญที่ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย22

22

ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล (Medical Service Hub).(2560). เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอานวยการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่
1/2560. (21 ธันวาคม 2560). กรุงเทพฯ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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- การพัฒ นาระบบประกัน อุบั ติเหตุส าหรั บชาวต่า งชาติ ที่เ ดิน ทางเข้า สู่ ประเทศไทย (Personal
Accident Fee)
- การส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผ่านมาตรฐาน HA และ JCI ในจังหวัดท่องเที่ยวและ
เมืองต้องห้ามพลาด
โครงการใหม่ที่จะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่
- การจัดการทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาบริการสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- การพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง (Reimbursement) จากรัฐบาลในต่างประเทศ
รวมทั้งการเบิกจ่ายจากหลักประกันสุขภาพภาคเอกชน
- การขยายระยะเวลาในราชอาณาจั กรไทย รวม 90 วัน ส าหรับผู้ ป่ว ยและผู้ ติดตาม (เพิ่มเติ ม )
สาหรับประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
- การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับกลุ่มพานักระยะยาว (Long Stay Visa)
(เพิ่มเติม) สาหรับสาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด์
- การจัดทาศูนย์ล่ามในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนาและการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral
System) ทางบก ทางน้า ทางอากาศ
- การจัดทาแพคเกจพิเศษรองรับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ ได้ เ พิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมการฯ และแต่ ง ตั้ ง คณะท างานภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) รวมทั้ง
ได้กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจ/กิจกรรม/โครงการสาคัญอื่นๆ หน่วยงานที่ประสงค์ให้ผลักดันในเชิง
นโยบาย ได้แก่ (1) กรมการแพทย์ (2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (4) กรมควบคุมโรค (5) กระทรวงการต่างประเทศ (6) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(7) กระทรวงพาณิชย์ (8) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ (9) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. งาน MICE ด้าน Medical and Wellness23
Deloitte ซึ่งเป็นบริษัทที่ป รึกษาทางธุรกิจระดับโลก ได้คาดการณ์ส ถานการณ์ตลาดอุตสาหกรรม
การแพทย์ของโลกในรายงาน 2018 Global Health Care Outlook ว่า อุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกมี
แนวโน้ ม จะเติ บ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เห็ น ได้ จ ากการประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพทั่ ว โลก
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 4.1 จาก ร้อยละ 1.3 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องการให้มี
การเปลี่ ย นแปลงจากเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ไปสู่ เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวัต กรรมด้ว ย (1) ผลั ก ดั น สิ นค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่ อน
ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และ (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้ นภาค
บริ ก ารมากขึ้ น อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร (Medical hub) จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม New S-Curve ซึ่ ง เป็ น
23

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). (2561). Thailand’s MICE Industry Report. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์
ดี จากัด.
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อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และ
รักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีว
วัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร
ข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประมาณการมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย
ว่า มีมูลค่าตลาดกว่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.60 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรของประเทศไทยประกอบด้วย 3 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ การให้บริการการแพทย์สมัยใหม่การวิจัย
และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์ โดยมูลค่าส่วนใหญ่ของตลาดอุตสาหกรรม
การแพทย์ ของประเทศไทยจะอยู่ ในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และ
อุตสาหกรรมยา
กลุ่ มนั กท่องเที่ย วและนั กท่องเที่ย วเชิงการแพทย์ (Tourist & Medical Tourist) มีจานวนรวมกัน
เกือบร้อยละ 70 ของตลาดผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด ข้อมูลจากการจัดอันดับของ Global Wellness Institute
พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สามารถสร้างรายได้มากกว่า
9.4 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ขณะที่ The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุ ว่ า
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ข องประเทศไทยติ ด อั น ดั บ 6 ของโลก โดยมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงการแพทย์ ร้อยละ 38 ของจานวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด และตลาดมีแนวโน้ม
เติบโตราว ร้อยละ 14 ต่อปี โดยประมาณการว่า ประเทศไทยมีจานวนผู้ป่วยต่างชาติ มากกว่า 4 ล้านคนตลอด
ปี พ.ศ. 2560
การบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทยต้องอาศัยกิจกรรมไมซ์
เป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จประเทศไทยมีองค์ความรู้ ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ นวดแผนไทย
หรือสปาเพื่อสุขภาพ ตลอดจนมีวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคหรือคงความอ่อนเยาว์ของ
ผิ ว พรรณในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ ประเทศไทยจึ ง มี ศั ก ยภาพสู ง ในการแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศ
ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิม อาทิ การทาโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อาจไม่สามารถ
สื่ อสารไปยั งกลุ่ มเป้ าหมายได้เท่ากับ การจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) ด้านบริการเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพ
เนื่องจากงานแสดงสินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจบริการเพื่อส่ งเสริมสุขภาพ และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ ในการจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives)
สามารถสอดแทรกกิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารส่ งเสริ ม สุ ขภาพเพื่ อให้ นั กเดิน ทางไมซ์ ส ามารถรับ รู้ถึ ง คุ ณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของประเทศไทยอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยนั ก เดิ น ทางไมซ์ จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อ บุ ค คล
(Personal Media) ในการประชาสั ม พั น ธ์ บ ริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของประเทศไทยให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ ใ น
ต่างประเทศ
การจัดกิจ กรรมไมซ์ที่ร วบรวมอุตสาหกรรมรายสาขาไว้ในงานเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “MEDICA”
ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ (Düsseldorf) ประเทศเยอรมนี โดยบริษัท เมสเซ่ ดึสเซลดอร์ฟ (Messe
Düsseldorf) MEDICA ถือเป็ น งานแสดงสิ นค้าและงานประชุมวิช าการที่มีชื่อ เสี ยงระดับโลกที่ได้รวบรวม
8 เวทีการประชุม (Forum) และ 6 งานประชุมวิช าการ (Conferences) ไว้ในงานเดียวกัน โดยมี 2 เวที
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ซึ่ ง ดึ ง ดู ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานเป็ น จ านวนมาก อั น ได้ แ ก่ MEDICA Econ Forum เป็ น เวที ก ารประชุ ม ที่ น าเสนอ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบาย
ประเทศไทยจึงมีโอกาสเติบโตและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรได้ ด้วยศักยภาพของ
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ข องประเทศไทยจึ ง ท าให้ เ กิ ด การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า “เมดิ ค อลแฟร์ ไทยแลนด์
(Medical Fair Thailand)” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีที่ 9 รูปแบบการจัดงาน
เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับงาน MEDICA ที่รวบรวมการจัดแสดงเครื่องมือแพทย์ บริการ
ทางการแพทย์ เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรค ไว้ อ ย่ า งครบวงจรในงานเดี ย วกั น แม้ ข นาด
การจัดงานจะเล็กกว่า แต่เมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ เป็นงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เห็นได้
จากผลการจัดงานในปี พ.ศ. 2560 ที่มีผู้จัดแสดง (Exhibitor) เข้าร่วม 830 บริษัท จาก 66 ประเทศทั่วโลก
และมีผู้ เข้าชมงานจ านวน 9,026 คนจาก 65 ประเทศ โดยจานวนผู้ เข้ าร่วมเพิ่ มขึ้ นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็ น
ร้อยละ 25 และพื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 15,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น ร้อยละ 30
จากการประเมิ นความพึ งพอใจ พบว่า ผู้ จั ดแสดงมีความพึ งพอใจคิ ดเป็ น ร้อยละ 96 และระบุว่า ร้อยละ 60
ของผู้จัดแสดงได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากเหนือจากเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์แล้ว งาน “Medical Device
ASEAN (MDA)” เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่และมีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รวบรวม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์จากกว่า 150 บริษัท ทั่วโลกมาจัดแสดงให้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง และผู้จัดจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มองหานวัตกรรมใหม่ ได้สัมผัสสินค้า
โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ทั่วไป ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชสารสนเทศศัลยกรรม และรังสีวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม MDA Congress
จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยงาน MDA Congress 2018 เน้นเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับอุตสาหกรรม
การแพทย์ เ ป็ น ประเด็ น หลั ก ในการอภิ ป ราย อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า งาน Medical Device ASEAN (MDA)
จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี งานดังกล่าวมีผู้เยี่ยมชมรวม 3,639 คน จาก 31
ประเทศ มีบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้ารวม 125 บริษัท
5. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รวมทังพฤตกิรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ24
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ บริการด้านการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
จานวน 2,308 คน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทาการสารวจ ณ สถานที่ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล
คลินิก ร้านสปา ร้านนวดแผนไทย เป็นต้น
ในภาพรวม พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ห ลั กในการเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 87.3) ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้บริการทาง
การแพทย์มีเพียงร้อยละ 3.1 และใช้บริการด้านสุขภาพร้อยละ 1.2
กลุ่มที่ใช้บริการด้านการแพทย์ มีจานวน 233 คน หรือร้อยละ 10.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า
กลุ่ มตัว อย่ างเป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 57.9 ต่อ ร้อยละ 42.1) มีอายุระหว่าง 55 - 64 ปี
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 21.0) เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.8) สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
24
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เอกชนในสัดส่ วนมากที่สุ ด (ร้อยละ 32.3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 61.7) และ มี
รายได้ต่อเดือนไม่สูงมาก อยู่ที่ 1,000 - 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ29.9)
กลุ่มตัวอย่างฯ มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.4) ทราบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยก่อน
เดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา มากที่สุด (ร้อยละ 69.7)
รองลงมา ทราบจากเว็บไซต์ของสถานพยาบาลและเว็บไซต์ด้านการแพทย์ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 26.2
เท่ากัน) โดยเหตุผลที่ตั้ งใจมาใช้บริ การด้านการแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่ การแนะนาของเพื่อน/ญาติ/
คนรู้จัก ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 59.8) รองลงมา อัตราค่าบริการในประเทศไทยต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การให้บริการแบบเดียวกัน (ร้อยละ 34.8) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 26.1) มาตรฐาน
การให้บริการทางแพทย์ (ร้อยละ 25.0) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (ร้อยละ 20.7) มีความสะดวกในการ
เดินทางเข้าประเทศ (ร้อยละ 8.7) ได้รับคาแนะนาจากแพทย์ในประเทศของตนเอง (ร้อยละ 8.7) และได้รับ
คาแนะนาจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 5.4)
กลุ่มตัวอย่างฯ ใช้บริการรักษาพยาบาลในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 61.4) รองลงมา ได้แก่ บริการ
ตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 38.2) และทันตกรรม (ร้อยละ 0.4)
กลุ่มตัวอย่างฯ ที่ตั้งใจมา ใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ (ร้อย 80.4) ไม่ได้ติดต่อ
ประสานงานกับสถานบริการทางการแพทย์/ตัวแทนสถานบริการทางการแพทย์ก่อนเดินทางมาใช้บริการ
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 19.6) ที่มีการติดต่อล่วงหน้า โดยได้รับความสะดวกอยู่ในเกณฑ์ดี ในสัดส่วนมากที่สุด
(ร้อยละ 44.4) และอยู่ในการเกณฑ์ดีมาก (ร้อย 27.8)
กลุ่มตัวอย่างฯ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์สูง
ค่าเฉลี่ย 4.39 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์สูง เช่น ความคุ้มค่าของบริการทางด้านการแพทย์
(ค่าเฉลี่ย 4.38) ความรวดเร็วในการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.32) ชื่อเสียงของสถานพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 4.31)
ผลการรั กษา (ค่าเฉลี่ ย 4.30) เป็ น ต้น ส าหรับประเด็นที่มีความพึ งพอใจปานกลาง ได้แก่ ความสามารถ
ในการสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ (ค่าเฉลี่ย 3.99) และความสามารถของการสื่อสารของเจ้าหน้าที่อื่นๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.79)
กลุ่มที่ใช้บริการด้านสุขภาพ มีจานวน 2,158 คน หรือร้อยละ 93.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างใช้บริการนวดแผนไทยในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 77.9) รองลงมา ได้แก่
สปา/นวดแผนไทย (ร้อยละ 15.9) และสปา (ร้อยละ 6.2)
กลุ่มใช้บริการสปา มีจานวน 477 คน หรือร้อยละ 20.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 58.9 ต่อร้อยละ 41.1) มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด
(ร้อยละ 45.5) มากกกว่าครึ่ง (ร้ อยละ 50.3 เป็นโสด ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด
(ร้อยละ 34.7) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.5) มีรายได้ต่อเดือนไม่สูง มากอยู่ที่
1,000 - 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 40.8)
กลุ่ มตัว อย่ างฯ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อยละ 97.6) เคยรู้จักการให้ บริการสปาในประเทศไทยก่อนเดิน ทาง
มาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จักแนะนาในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 56.0)
รองลงมา ทราบจาก เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (ร้อยละ 35.4) ทั้งนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.2)
ไม่ถือว่าการใช้บริการสปาเป็นปัจจัยหลักในการเดินทางมาประเทศไทย
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กลุ่มตัวอย่างฯ ใช้บริการสปาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ สะดวกในการเดินทาง เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า
เป็นต้น ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 73.0) รองลงมา ได้แก่ สปาที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรม/ที่ พัก (ร้อยละ
40.0) สปาที่ตั้งตามกฏหมายสถานพยาบาล โดยมีแพทย์และพยาบาลกากับ (ร้อยละ 2.4) และสปาที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งน้าพุร้อนหรือน้าแร่ธรรมชาติ (ร้อยละ 1.9 ) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสปา คือ การแนะนาของ
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก มากที่สุด (ร้อยละ58.7) รองลงมาได้แก่ การแนะนาของคนขับแท๊กซี่ (ร้อยละ 37.9) การแนะนา
ของพนักงานโรงแรม/ที่พัก (ร้อยละ 28.7) การมีบริการในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 25.8) การแนะนาของ
เคาน์เตอร์ขายทัวร์ (ร้อยละ 15.3) และจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ร้อยละ 12.2)
กลุ่มตัวอย่างมีความพึ งพอใจต่อการใช้บริการสปา อยู่ในเกณฑ์สูง ค่าเฉลี่ย 4.52 จากคะแนนเต็ม 5
โดยทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูง
กลุ่มที่ใช้บริการนวดแผนไทย มีจานวน 2,024 คน หรือร้อยละ 87.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า
เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 52.7 ต่อ ร้อยละ 47.3) มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด
(ร้อยละ 38.6) มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.6) เป็นโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ
34.3) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.6) มีรายได้ต่อเดือนไม่สูงมาก อยู่ที่ 1,000 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ45.3)
กลุ่มตัวอย่างฯ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.6) เคยรู้จักการให้บริการนวดแผนไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
โดยทราบจากสื่อบุคคลเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักแนะนาในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ54.5) รองลงมา ทราบจาก
เว็ บ ไซต์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) (ร้ อ ยละ 29.1) ทั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 92.2) ไม่ ถื อ ว่ า
การใช้บริการนวดแผนไทยเป็นปัจจัยหลักในการเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งฯ ใช้ บ ริ ก ารนวดแผนไทยที่ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ สถานที่ พั ก แรมในสั ด ส่ ว น
มากที่สุด (ร้อยละ 63.0) รองลงมา ได้แก่ บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 25.9)
ภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 21.2) และบริเวณห่างไกลสถานที่พักแรม/แหล่ งท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.2)
โดยปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารนวดแผนไทย คือ การแนะนาของเพื่อ น/ญาติ/ คนรู้จ ั ก ใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 60.4) รองลงมา ได้แก่ การแนะนาของพนักงานโรงแรม/ที่พัก (ร้อยละ 19.4) ข้อมูล
จากสื่อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ต่า งๆ (ร้อ ยละ 12.6) การแนะนาของมัค คุเ ทศก์ (ร้อ ยละ 11.4) และมี
บริการภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 11.1)
กลุ่ มตัว อย่ างฯ มีความพึ งพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทย อยู่ในเกณฑ์สู งค่าเฉลี่ ย 4.36 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยเกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูง ยกเว้นด้านการติดต่อสื่อสาร ของบุคลากร
ที่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.91
6. พฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุขภาพของชาวต่างชาติ25
ในปี พ.ศ. 2554 ส านั กปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ า ได้ดาเนินการส ารวจนั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ จานวน 6,053 ตัวอย่าง ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสารวจพฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านการแพทย์และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อมาใช้บริการทางด้านการแพทย์ในประเทศไทยเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.6) แต่เมื่อ
25

สานักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และสุขภาพ
ความแนวทางพัฒนา เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 2555
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เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว มี การใช้บริการทางด้านการแพทย์ ถึง ร้ อยละ 8.4 ของนักท่ องเที่ยวทั้งหมด
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้บริการส่งเสริมสุขภาพก็มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.1)
แต่เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วมีการใช้บริการด้า นสุขภาพถึง ร้อยละ 46.2 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ซึ่งในส่ ว นนี้ เป็ น การใช้บ ริ การนวดแผนไทย ร้อยละ 42.4 ใช้บริการสปา ร้อยละ 11.7 และซื้อผลิ ตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ ร้อยละ 3.5
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บทที่ 3
ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เนื้อหาในบทนี้ นาเสนอข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลจานวนและประเภทหัวข้อการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (ทางการแพทย์) ที่มี
กลุ่ม เป้า หมายเป็น ชาวต่า งชาติ หรือ หน่ว ยงานต่า งชาติเป็นผู้จัด โดยเลือ กจัด ขึ้นที่ป ระเทศไทย (MICE)
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub (Medical Hub Intelligence
Center : MHIC)
1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จากข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน กับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จานวนทั้งสิ้น 4,352 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จานวน 384 แห่ง และตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ จานวน 3,968 แห่ง
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของประเทศ พบว่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ให้บริการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของสถานประกอบการที่ยื่นขอ
ใบอนุ ญาตและขึ้น ทะเบี ย นทั้งหมด โดยแบ่งเป็น สถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพประเภทนวดเพื่อสุ ขภาพ
จานวน 337 แห่ง สปา จานวน 43 แห่ง และนวดเพื่อเสริมความงาม จานวน 4 แห่ง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในส่วนภูมิภาค ที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน จานวนทั้งสิ้น 3,698
แห่ง เมื่อพิจารณาตามพื้นที่สานักงานเขต พบว่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่สานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพที่มีสถานประกอบการฯ มากที่สุดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ สานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (จานวน 854 แห่ง หรือร้อยละ 21.52) รองลงมา เขต 6 จังหวัดชลบุรี
(จ านวน 610 แห่ ง หรื อร้ อยละ 15.37) อัน ดับ สาม เขต 5 จังหวัดราชบุรี (จานวน 444 แห่ ง หรือร้อยละ
11.19) เขต 4 จังหวัดนนทบุรี (จานวน 393 แห่ง หรือร้อยละ 9.90) เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จานวน 333
แห่ง หรือร้อยละ 8.39) เขต 12 จังหวัดสงขลา (จานวน 318 แห่ง หรือร้อยละ 8.10) เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
(จานวน 295 แห่ง หรือร้อยละ 7.43) เขต 8 จังหวัดอุดรธานี (จานวน 230 แห่ง หรือร้อยละ 5.80) เขต 2
จังหวัดพิษณุโลก (จานวน 204 แห่ง หรือร้อยละ 5.14) เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี (จานวน 133 แห่ง หรือ
ร้อยละ 3.35) เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ (จานวน 93 แห่ง หรือร้อยละ 2.34) และเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
(จานวน 61 แห่ง หรือร้อยละ 1.54)
เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามเขตพื้นที่สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
พบว่ า จ านวนสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ยื่ น ขอใบอนุ ญ าตและขึ้ น ทะเบี ย นฯ ตามเขตพื้ น ที่
มีค่าเฉลี่ยประเทศเท่ากับ 331 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเทศ พบว่า พื้นที่ที่มีจานวนสถานประกอบการฯ
มากกว่าค่าเฉลีย่ ประเทศ มีจานวน 5 เขตพื้นที่ ได้แก่ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
เขต 6 จังหวัดชลบุรี เขต 5 จังหวัดราชบุรี เขต 4 จังหวัดนนทบุรี ส่วนเขตพื้นที่ที่มีจานวนสถานประกอบการ
ต่ากว่าเฉลี่ยประเทศ มีจานวน 7 เขต ได้แก่ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เขต 7
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จังหวัดขอนแก่น เขต 8 จังหวัดอุดรธานี เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัด
นครสวรรค์ และเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
(แผนภูมิที่ 3-1)
แผนภูมิที่ 3-1 จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามเขตพื้นที่เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยประเทศ
854
610
444

393

333

318

295

ค่าเฉลี่ยประเทศ = 331
230

204
133

จานวน (แห่ง)

เขต 1
854

เขต 6
610

เขต 5
444

เขต 4
393

เขต 11
333

เขต 12
318

เขต 7
295

เขต 8
230

เขต 2
204

เขต 10
133

93
เขต 3
93

61
เขต 9
61

เมื่อพิจารณาตามพื้นที่จังหวัด พบว่า จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาต
และขึ้นทะเบียนฯ ทั่วประเทศไม่รวมกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยประเทศเท่ากับ 53 แห่ง โดยจังหวัดที่มีจานวน
สถานประกอบการฯ มากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ มีจานวน 19 จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่จังหวัดทั้ง
ประเทศไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดที่มจี านวนสถานประกอบการฯ เรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อย 10
อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ชลบุรี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต นนทบุรี เชียงราย ปทุมธานี
ขอนแก่น และระยอง ตามลาดับ โดยมีจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ จานวน 526, 310, 175, 168,
137, 132, 127, 119, 114 และ 112 แห่ง ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีจานวนสถานประกอบการฯ น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ มีจานวน 56 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีจานวนสถานประกอบการฯ น้อยที่ สุด 10 อันดับสุดท้าย
เรียงลาดับจากน้อยที่สุดไปหามาก ดังนี้คือ จังหวัดนครสวรรค์ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน อานาจเจริญ พัทลุง ชัยภูมิ
นครศรีธรรมราช สระบุรี ปัตตานี และยโสธร ตามลาดับ โดยมีจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ จานวน
2, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 8 และ 9 แห่ง ตามลาดับ
(แผนภูมทิ ี่ 3-2)
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แผนภู มิ ที่ 3-2 จ านวนสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพที่ยื่ นขอใบอนุ ญาตและขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จ าแนกตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเทศ
หน่วย: แห่ง
เชียงใหม่
ชลบุรี
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์
ภูเก็ต
นนทบุรี
เชียงราย
ปทุมธานี
ขอนแก่น
ระยอง
สุราษฎร์ธานี
กาฬสินธุ์
อุดรธานี
ลาปาง
ร้อยเอ็ด
นครปฐม
หนองคาย
เพชรบูรณ์
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สตูล
พิษณุโลก
ตาก
สมุทรปราการ
น่าน
ตราด
ลพบุรี
ลาพูน
เลย
กาญจนบุรี
มหาสารคาม
สุโขทัย
สมุทรสาคร
บุรีรัมย์
จันทบุรี

526
310
175
168

137
132
127
119
114
112
110
79
75
64
63
62
56
56
54
52
ค่าเฉลี่ยประเทศ = 53
51
50
49
46
45
44
44
41
41
41
40
40
39
39
38
37
37
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สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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หน้าที่ 3-3

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 3-2 จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จ าแนกตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเทศ (ต่อ)
หน่วย: แห่ง
ราชบุรี
กระบี่
ยะลา
ปราจีนบุรี
แพร่
สมุทรสงคราม
ตรัง
เพชรบุรี
ชัยนาท
พังงา
นราธิวาส
ระนอง
หนองบัวลาภู
พิจิตร
กาแพงเพชร
พะเยา
สระแก้ว
อุทัยธานี
ฉะเชิงเทรา
อุตรดิตถ์
สิงห์บุรี
มุกดาหาร
นครราชสีมา
นครนายก
บึงกาฬ
อ่างทอง
สกลนคร
นครพนม
ยโสธร
ปัตตานี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ชัยภูมิ
พัทลุง
อานาจเจริญ
แม่ฮ่องสอน
สุรินทร์
นครสวรรค์

32
31
30
28
28
27
26
26
26
25
24
23
23
23
22
21
20
20
18
18
16
15
15
15
14
12
11
11
9
8
8
7
7
6

3
3
2
2

0

ค่าเฉลี่ยประเทศ = 53
10

20

30

40

50

60

หมายเหตุ: สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดชุมพร = na
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 3-4

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จากข้อมูลจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดที่มีมากที่สุด 10 อันดับแรก
ส่ว นใหญ่จ ะกระจุกตัว อยู่ในพื้น ที่ที่เป็น จังหวัดท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพเป็นเมืองใหญ่
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บสัด ส่ว นจานวนผู้เ ยี่ย มเยือ นชาวต่า งชาติ ต่อ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจานวนเท่ากับ 23,851,318.00 คน1 พบว่า สัดส่วนจานวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ มี สั ด ส่ ว นเท่ า กั บ 1 สถานประกอบการต่ อ ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น
ชาวต่างชาติ 62,113 คน เมื่อจาแนกตามประเภทบริการเพื่อสุขภาพ พบว่า สถานประกอบการฯ ประเภทสปา
มีสัดส่วนเท่ากับ 1 สถานบริการต่อผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 554,682 คน สถานประกอบการฯ ประเภทนวด
เพื่อสุขภาพ มีสัดส่วนเท่ากับ 1 สถานประกอบการต่อผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 70,775 คน และสถานประกอบการฯ
ประเภทนวดเพื่อเสริมความงาม มีสัดส่วนเท่ากับ 1 สถานประกอบการต่อผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 560,109 คน
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก)
(แผนภูมิที่ 3-3)
แผนภูมิที่ 3-3 สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน
กั บ กองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
หน่วย: คนต่อ 1 แห่ง
รวม

62,113

นวดเพื่อเสริมความงาม

560,109

นวดเพื่อสุขภาพ

70,775

สปา

554,682
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2561.

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 3-5

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถานประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภาพ จ าแนกตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ที่ มี สั ด ส่ ว นของจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นฯ ต่ อ 1 สถาน
ประกอบการมากที่สุด เรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อย 10 อันดับแรก มีดังนี้ จังหวัดพังงา รองลงมา กระบี่
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุรินทร์ และนครสวรรค์ ตามลาดับ
ซึ่งมีสัดส่วนของจานวนผู้เยี่ยมเยือนฯ ต่อ 1 สถานประกอบการ เท่ากับ 138,343, 136,656, 86,026, 75,557,
40,940, 34,178, 31,104, 27,106, 22,343, และ 21,103 คนต่อ 1 แห่ง ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วน
ของจานวนผู้เยี่ยมเยือนฯ ต่อ 1 สถานประกอบการน้อยที่สุด เรียงลาดับจากน้อยที่สุดไปหามาก 10 อันดับ
มีดังนี้ จังหวัด กาฬสินธุ์ หนองบัวลาภู ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร ชัยนาท สิงห์บุรี มหาสารคาม พิจิตร ปัตตานี
และอุทัยธานี ตามลาดับ ซึ่งมีสัดส่วนของจานวนผู้เยี่ยมเยือนฯ ต่อ 1 สถานประกอบการ เท่ากับ 53, 80, 101,
117, 171, 188, 247, 250, 293 และ 332 แห่ง ตามลาดับ
(แผนภูมิที่ 3-4)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 3-6

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภู มิ ที่ 3-4 สั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ยื่ น ขอใบอนุ ญ าต

และขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามจังหวัด
หน่วย: คนต่อ 1 แห่ง
พังงา
กระบี่
แม่ฮ่องสอน
ภูเก็ต
พระนครศรีอยุธยา
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
สุรินทร์
นครสวรรค์
เพชรบุรี
นราธิวาส
ยะลา
สงขลา
สระแก้ว
สระบุรี
นครราชสีมา
ตราด
นครศรีธรรมราช
มุกดาหาร
กาญจนบุรี
หนองคาย
สุโขทัย
นครพนม
ตรัง
ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่
ปทุมธานี
ระยอง
เชียงราย
พิษณุโลก
ปราจีนบุรี
สตูล
พัทลุง
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
อ่างทอง

138,343
136,656
86,026
75,557
40,940
34,178
31,104
27,106
22,343
21,103
21,024
18,009
17,793
17,224
14,191
13,127
13,052
12,892
12,510
12,218
12,206
11,041
9,933
7,940
7,618
7,328
6,195
5,044
4,937
4,870
4,697
3,731
3,683
2,954
2,946
2,817
2,723
-
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สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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หน้าที่ 3-7

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภู มิ ที่ 3-4 สั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ยื่ น ขอใบอนุ ญ าต
และขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามจังหวัด (ต่อ)
หน่วย: คนต่อ 1 แห่ง
จันทบุรี
ระนอง
แพร่
อุดรธานี
ราชบุรี
นครปฐม
บุรีรัมย์
นครนายก
สมุทรสงคราม
ลาปาง
ฉะเชิงเทรา
ยโสธร
นนทบุรี
ชัยภูมิ
พะเยา
ลาพูน
กาแพงเพชร
เลย
ตาก
ขอนแก่น
สุพรรณบุรี
สกลนคร
ลพบุรี
น่าน
อุตรดิตถ์
บึงกาฬ
เพชรบูรณ์
ศรีสะเกษ
อุทัยธานี
ปัตตานี
พิจิตร
มหาสารคาม
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สมุทรสาคร
ร้อยเอ็ด
หนองบัวลาภู
กาฬสินธุ์

2,546
2,461
2,400
2,129
2,064
2,061
1,964
1,919
1,898
1,789
1,780
1,753
1,746
1,459
1,300
1,263
1,064
1,023
970
700
572
508
502
497
489
483
468
390
332
293
250
247
188
171
117
101
80
53
-
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หมายเหตุ: สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดชุมพร = na
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 3-8

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดที่มีจานวนสถานประกอบการฯ มากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่ามีสัดส่วน
ของจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นฯ ต่ อ 1 สถานประกอบการ พบว่ า จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี สั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น
ชาวต่างชาติต่อสถานประกอบเพื่อสุขภาพมากที่สุด และขอนแก่นน้อยที่สุด
(แผนภูมิที่ 3-5)
แผนภู มิ ที่ 3-5 สั ด ส่ ว นจ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวต่ า งชาติ ต่ อ สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ยื่ น ขอใบอนุ ญ าต
และขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จาแนกตามจังหวัดที่มีจานวนสถานประกอบการฯ มากที่สุด 10 อันดับแรก
หน่วย: คนต่อ 1 แห่ง
80,000

75,557

60,000
31,104

40,000
20,000

6,195

17,224

0

7,328
1,746

4,870

5,044

700

4,937

จากข้อมูลสัดส่วนจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ต่อจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า หากพิจารณาเพียงในเชิงปริมาณแล้ว จานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังมีจานวนน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาถึงขนาดของสถานประกอบการ
ที่มีอยู่ด้วยว่าสามารถรองรับจานวนผู้เยี่ยมเยือนได้มากน้อยเพียงใดควบคู่กันไปด้วย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2. ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย
ในปี 2562
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญได้ถูกบรรจุให้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งนี้อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์สามารถมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงานไมซ์
นอกจากจะนานั ก เดิ น ทางไมซ์ เ ข้ า มาใช้ จ่ า ยสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศแล้ ว อุ ต สาหกรรมไมซ์
ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุน
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยด้วย
International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของ MICE ตามตั ว อั ก ษรแต่ ล ะตั ว ไว้ ว่ า meeting หมายถึ ง การที่ ก ลุ่ ม คนมารวมตั ว กั น ในสถานที่ ห นึ่ ง
เพื่อการปรึกษาหารือร่วมกันให้เกิดผลสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจจัดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจา
ก็ได้ incentive หมายถึง การจัดกิจกรรมร่วมกัน (meeting event) ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
หรือโปรแกรมที่จัดให้กับผู้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับผู้ที่มีผลงานดี conference หมายถึง การที่
กลุ่มบุคคลมารวมตัวร่วมกัน (participatory meeting) เพื่อที่จะถกเถียงกัน ค้นหาข้อความจริงหรือร่วมมือกัน
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว conference จะมีขนาดที่เล็กกว่า congress การประชุม
มุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีระยะเวลาที่จากัดกว่าและมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า
ส่วน exhibition หมายถึง กิจกรรมที่เป็นการนาสินค้าและบริการมาแสดงหรือนาเสนอ และเนื่องจากส่วนใหญ่
MICE จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการพบปะร่วมกัน (meeting) ดังนั้นในปัจจุบันบางกรณีจึงมีการใช้คาว่า
meeting industry แทนคาว่า MICE
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
1) International corporate meeting; M หมายถึงการประชุมนานาชาติของบริษัทเอกชน โดยเป็น
การประชุมของกลุ่ มบุ คคลหรื อผู้ แทนจากบริษัทเดียวกัน หรือบริษัทในเครือเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะนาไปสู่
ผลประโยชน์ทางสังคมและธุรกิจร่วมกัน
2) International corporate incentive travel; I หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศ
(International incentive travel) เป็นการจัดนาเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงาน เพื่อตอบแทนที่ท างาน
ได้ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3) International non-corporate convention; C หมายถึง การประชุมวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ การมุ่งไปที่การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ก่อให้เกิดการอภิปราย
การเข้าสังคม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกจัดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดโดยสมาคมระดับนานาชาติ
ซึ่งอาจจัดแบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิกหรือประมูลเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
International non-corporate convention สามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การจาแนก
ตามหน่วยงานผู้จัดงานและการจาแนกตามผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีการจาแนกตามหน่วยงานผู้จัดประกอบด้วย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(1) Association Meeting หมายถึง การประชุมของสมาคม องค์กรนานาชาติซ่ึงเป็นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันหรือคล้ายกัน และ
(2) Government Meeting หมายถึง การประชุมของภาครัฐซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนการจัดประเภทตามผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกได้เป็น
1) International Non-Corporate Meeting หมายถึงการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจาก
ประเทศต่างๆ ตั้งแต่ 2 ทวีปขึ้นไป
2) Regional Non-Corporate Meeting หมายถึงการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศต่างๆ
ในทวีปเดียวกันตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป และ
3) National Offshore Non-Corporate Meeting หมายถึงการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมา
จากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว จากทวีปใดๆ มาประชุมร่วมกันหรือมาประชุมร่วมกับประเทศ
เจ้าภาพ
4) International exhibition; E หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการนานาชาติ หรือ
การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายชม โดยการจัดงานแสดงสินค้าหรือ Trade fair
มีวัตถุประสงค์หลักเชิงพาณิชย์ในการก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ส่วนการจัดนิทรรศการ
(exhibition) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงและมุ่งเน้นให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่
ประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ในปี 2562 การจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของ
ประเทศไทย มีจานวนทั้งสิ้น 18 งาน สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 3-11

The 4th Bangkok
International Adult
Congenital Cardiology
Symposium
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
“ International
Collaborative Symposium
on Development of
Human Resources In
Practical Oral Health and
Treatment”
International Conference
on Medical Medicine and
Health Sciences
International Conference
on One Medicine One
Science

1

11-14 ก.พ. 62

11-12 ก.พ. 62

10-11 ก.พ. 62

21-22 ม.ค. 62

ช่วงเวลา
จัดงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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4

3

2

ชื่องาน

ที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สัญชาติ ค่าใช้จ่าย รายได้
จานวนคน
หลักของ การจัดงาน การจัด
ที่เข้าร่วมงาน
คน
(บาท)
งาน
คน
ต่าง รวม
ต่
า
งชาติ
(บาท)
ไทย ชาติ
72
7
79
-

Medical
and
Pharma

Medical

Medical
Sector

Medical
Sector

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

ผู้จัด

Chiang Mai
University
Thailand

Academic
Fora Indonesia

Academic
Fora
Indonesia
Chiang Mai
University
Thailand

Mahidol University Mahidol
: ภาควิชา
University :
อายุรศาสตร์
ภาควิชา
อายุรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เจ้าของงาน

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย ในปี 2562

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด

กทม.

ภูเก็ต

หน้าที่ 3-12

The
เชียง
Empress
ใหม่
Chiang Mai
Hotel,
Chiang Mai,

Novotel
Bangkok

Novotel
Phuket
Resort
Hotel

โรงแรม
กทม.
อีสติน แกรนด์
สาทร

สถานที่
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Bangkok International
Neonatology
Symposium : 2019

7

6

8

ช่วงเวลา
จัดงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ประชุมวิชาการนานาชาติ 13-15 ก.พ. 62
ประจาปี 2562 เรื่อง
The 4th International
Conference on
Prevention and
Management of
Choronic Conditions :
Innovation in Nursing
Practice, Education,
and Research
The 6th Bangkok
18-20 ก.พ. 62
International Fetal
Echocardiography
Symposium
2019 Highlights of ASH 23-24 ก.พ. 62
in Asia-Pacific

ชื่องาน

5

ที่

-

-

60

-

-

22

-

-

82

-

-

-

-

-

-

จานวนคน
สัญชาติ ค่าใช้จ่าย
ที่เข้าร่วมงาน
หลักของ การจัดงาน
คน
(บาท)
คน ต่าง รวม
ต่างชาติ
ไทย ชาติ
400
-

-

-

-

รายได้
การจัด
งาน
(บาท)
-

Medical
Sector

Medical
and
Pharma

Medical
Sector

Medical
Sector

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

American
Society Of
Hemato
logy USA

ภาควิชา
กุมารเวช
ศาสตร์

สมาคม
พยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

ผู้จัด

Mahidol University Mahidol
University

สมาคมโลหิตวิทยา
แห่งประเทศไทย

ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์

สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย

เจ้าของงาน

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย ในปี 2562 (ต่อ)

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

The
Eastin
Grand
Hotel
Centara
Grand &
Bangkok
Conventi
on
Centre
โรงแรม
แชงกรีล่า

The
Emerald
Hotel,
Bangkok

สถานที่

หน้าที่ 3-13

กทม.

กทม.

กทม.

กทม.

จังหวัด

ช่วงเวลา
จัดงาน
(วัน/เดือน/ปี)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ประชุมวิชาการ ระดับ
28-31 พ.ค. 62
นานาชาติ The 6 th
Congress of the Asia
Association of Medical
Scientists (AAMLS
2019) และ การประชุม
วิชาการ ประจาปีทาง
เทคนิคการแพทย์ครั้งที่

12.

10-12 เม.ย. 62

Chest World Congress
2019 : การประชุม
ระดับโลกด้านโรคระบบ
การหายใจ

Bangkok International 27 ก.พ. Neonatology
1 มี.ค. 62
Symposium : 2019
The 43rd International 06-08 มี.ค. 62
Conference Veterinary
Science 2019
(ICVS2019)

ชื่องาน

11.

10.

9.

ที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนคน
สัญชาติ ค่าใช้จ่าย
ที่เข้าร่วมงาน
หลักของ การจัดงาน
คน
(บาท)
คน ต่าง รวม
ต่างชาติ
ไทย ชาติ
-

-

-

-

รายได้
การจัด
งาน
(บาท)
-

Medical
sector

Medical

Medical
Sector

Medical
Sector

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

ผู้จัด

สมาคม the
American College
of Chest Physician
(ACCP) ร่วมกับ
สมาคมอุรเวชช์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่ง
ประเทศไทยฯกับ
องค์กร The Asia
Association of
Medical
Laboratory
Scientists (AAMLS)

สัตวแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมเทคนิค
การแพทย์
แห่งประเทศ
ไทยฯ กับ
องค์กร
The Asia
Association
of Medical
Laboratory

สัตวแพทย
สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
Kenes
Group

Mahidol University Mahidol
University

เจ้าของงาน

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย ในปี 2562 (ต่อ)

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โรงแรม
แอมบาส
ซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน
จังหวัด
ชลบุรี

Centara
Grand At
Central
Plaza
Ladpra
QSNCC

โรงแรม
แชงกรีล่า

สถานที่

หน้าที่ 3-14

ชลบุรี

กทม.

กทม.

กทม.

จังหวัด

ช่วงเวลา
จัดงาน
(วัน/เดือน/ปี)

Princess Chulabhorn
International Oncology
Conference 2019 :
PCIOC 2019

8-9 ส.ค. 62

43 “Breakthroughin
MedicalTechnology”
(43rd ACMTT)
งานประชุมนานาชาติ
19-22 มิ.ย. 62
The 19th International
Symposium of World
Association of Veterinary
Laboratory Diagnosticians
(ISWAVLD 2019) :
การประชุมวิชาการ
นานาชาติสมาคมเวชศาสตร์
ชันสูตรทางสัตวแพทย์โลก
Bangkok Beauty Show 11-13 ก.ค. 62
2019 (K-Beauty Expo
Bangkok 2019)
InterCare Asia 2019
11-14 ก.ค. 62

ชื่องาน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

16.

15.

14.

13.

ที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,062

5,330

440

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนคน
สัญชาติ ค่าใช้จ่าย
ที่เข้าร่วมงาน
หลักของ การจัดงาน
คน
(บาท)
คน ต่าง รวม
ต่างชาติ
ไทย ชาติ

-

-

-

-

รายได้
การจัด
งาน
(บาท)

Health,
Beauty,
Wellness
Healthcare
and
wellness
Medical
sector

Medical
sector

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
Scientists
(AAMLS)

ผู้จัด

THE
EMPRESS
HOTEL

สถานที่

Centara
Grand
Hotel at
Central
World

KINTEX and BITEC :
ICVeX Co., EH 101
Ltd
NEO
BITEC :
Hall 99
Mahidol University Mahidol
University

NEO

-

สมาคมเวชศาสตร์
VNU
ชันสูตรทางสัตวแพทย์ EXHIBITION
โลก
S ASIA
PACIFIC
CO.,LTD.

เจ้าของงาน

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย ในปี 2562 (ต่อ)

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 3-15

กทม.

กทม.

กทม.

เชียงใหม่

จังหวัด

7th Congress of the
20-22 ก.ย. 62
Asia Pacific Trauma
Society & 1st Scientific
Meeting of the APOA
Foot & Ankle Section

18.

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

11-13 ก.ย. 62

MEDICAL FAIR
THAILAND 2019

17.

ช่วงเวลา
จัดงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ชื่องาน

ที่

-

-

-

-

-

จานวนคน
สัญชาติ ค่าใช้จ่าย
ที่เข้าร่วมงาน
หลักของ การจัดงาน
คน
(บาท)
คน ต่าง รวม
ต่างชาติ
ไทย ชาติ
-

-

รายได้
การจัด
งาน
(บาท)
Medical
and
Hospital
Equipment
Exhibition
Medical

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

Asia Pacific
Orthopaedic
Association

Messe Düsseldorf
Asia

เจ้าของงาน

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลการจัดการประชุมนานาชาติ (Covention) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ (Medical) ของประเทศไทย ในปี 2562 (ต่อ)

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

BITEC

สถานที่

กทม.

จังหวัด

หน้าที่ 3-16

Asia Pacific Hyatt
กทม.
Orthopaedic Regency
Association Sukhumvit

Messe
Düsseldorf
Asia

ผู้จัด

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 4
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การส ารวจนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและใช้บริการด้านการแพทย์
และหรื อบริ การเชิ งสุ ขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุ ขภาพอื่นๆ) ดาเนินการส ารวจ
ณ สถานพยาบาลเอกชนชั้นนาของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และใน 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สามารถสารวจ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการด้านการแพทย์และหรือบริการเชิงสุขภาพได้รวมทั้งสิ้น จานวน 1,534
ตั ว อย่ าง แบ่ งเป็ น กลุ่ มนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใช้ บริ การด้ านการแพทย์ จ านวน 475 ราย และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน/ และบริการสุขภาพอื่นๆ)
จานวน 1,124 ราย (กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนใช้ทั้งบริการทางการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพ
ท าให้ จ านวนรวมของทั้ ง 2 กลุ่ มสู งกว่ าจ านวนที่ ส ารวจทั้ งหมด) การน าเสนอผลการส ารวจแบ่ งออกเป็น
3 ส่วนประกอบด้วย 1) ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจ 2) ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ และ 3) ผลการส ารวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจ
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจ
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเพศหญิงในสัดส่วนมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ
66.69 ต่อ ร้อยละ 33.31) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 35.98) มากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 55.74) สมรสแล้ว ประกอบอาชีพหลากหลายโดยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในสัดส่วนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 20.99) รองลงมา เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.49) เป็นเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 14.21)
ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 73.66) มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.46) กลุ่มตัวอย่างที่สารวจพบเป็นคนเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ จีนมากที่สุด
(ร้อยละ 57.24) รองลงมา เมียนมา (ร้อยละ 13.30) มาเลเซีย (ร้อยละ 10.63) กัมพูชา (ร้อยละ 8.15) และ
เกาหลีใต้ (ร้อยละ 2.35) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-1)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-1

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อายุ
ชาย
33.31%

เพศ

3.78%

65 ปี ขึ้นไป

5.48%

55-64 ปี

หญิง
66.69%

11.93%

45-54 ปี

20.80%

35-44 ปี

35.98%

25-34 ปี

สถานภาพ

21.25%

15-24 ปี

หม้าย/หย่าร้าง
1.96%

ต่ากว่า 15 ปี

0.78%

0.00%

20.00%

โสด
42.31%

แต่งงาน
55.74%

40.00%

อาชีพ
20.99%

พนักงานบริษัทเอกชน

16.49%

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

14.21%

เจ้าของกิจการ

13.17%

นักเรียน/นักศึกษา

การศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
6.58%

ต่ากว่าปริญญาตรี
26.34%

แม่บ้าน

8.21%

ข้าราชการ

7.95%

อาชีพอิสระ
เกษียณ

ปริญญาตรี
67.08%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

อื่นๆ
0.00%

6.84%
5.67%
6.45%
10.00%

20.00%

หน้าที่ 4-2

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ)
รายได้ต่อเดือน

สัญชาติ
กัมพูชา
8.15%

เกาหลีใต้
2.35%

ประเทศอื่นๆ
8.34%

สูงกว่า US$ 50,000

3.65%

US$25,001-50,000

2.93%

US$ 10,000-25,000

มาเลเซีย
10.63%

จีน
57.24%

US$ 5,001-9,999

5.48%
11.47%
43.74%

US$ 1,000-5,000
เมียนมา
13.30%

32.72%

ต่ากว่า US$ 1,000
0.00%

25.00%

50.00%

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทาง
2.1 ลักษณะการจัดการเดินทาง
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.08) จัดการเดินทางด้วย
ตนเอง มีประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33.92) จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว (แผนภูมิที่ 4-2)
แผนภูมิที่ 4-2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
ลักษณะการจัดการเดินทางครั้งนี้
ผ่านบริษัททัวร์
33.92%

จัดการเดินทาง
ด้วยตนเอง
66.08%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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2.2 การเคยเดินทางมาประเทศไทยและวันพักเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (ร้อยละ 51.57) มาประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก และเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.43) เคยเดิ นทางมาประเทศไทยแล้วในช่วง 2559 - 2561 เฉลี่ย 4.7
ครั้งต่อคน และทั้ง 2 กลุ่มมีวันพักเฉลี่ยครั้งนี้ 9.6 วัน (สิทธิ์ตามวีซ่าเฉลี่ย 21.9 วัน) (แผนภูมิที่ 4-3)
แผนภูมิที่ 4-3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามการเคยเดินทางมาประเทศไทย
และวันพักเฉลี่ย
การเดินทางมาประเทศไทย
51.57%

48.43%

50.00%

25.00%
ครั้งแรก

ไม่ใช่ครั้งแรก

เดินทางมาเฉลี่ย 4.7 ครั้ง และมีวันพักเฉลี่ย 9.6 วัน

2.3 จานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 5.7 คน โดยเดินทางมากับ
เพื่อนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 35.26) รองลงมา ได้แก่ มากับญาติ (ร้อยละ 30.19) มากับคู่สมรส (ร้อยละ
17.21) โดยมีร้อยละ 9.68 ที่เดินทางคนเดียว (แผนภูมิที่ 4-4)
แผนภูมิที่ 4-4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามจานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
40.00%

35.26%

30.19%
17.21%

20.00%

9.68%

7.92%

5.13%

5.19%

บุตร

อื่น ๆ

0.00%
เพื่อน

ญาติ

คู่สมรส มาคนเดียว

คู่รัก

ผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 5.7 คน
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2.4 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.17) มีวัตถุประสงค์หลั กในการ
เดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 25.54) ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ใช้บริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ (แผนภูมิที่ 4-5)
แผนภูมิที่ 4-5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
มาประเทศไทยครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
68.17%

พักผ่อนในวันหยุด (Holiday)

25.54%

ใช้บริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ (Medical & Wellness)
ค่าตอบแทน/รางวัลจากที่ทางาน (Incentive)

2.42%

ติดต่อธุรกิจ (Business)

1.05%

ประชุม/ พบปะสังสรรค์ (Meeting)

0.79%

เพื่อการศึกษา (Education)

0.72%

ทางาน (Employment)

0.39%

แวะพักระหว่างเดินทาง (Transit)

0.20%

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา (Sports)

0.13%

อื่นๆ

0.59%

0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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35.00%

70.00%
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ส่วนที่ 2 ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์
การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติที่ เ ดิ นทางเข้ า มาประเทศไทยและใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์
ดาเนินการสารวจ ณ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี แม่ฮ่องสอน สระบุรี
และหนองคาย เช่น โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลสมิตติเวช โรงพยาบาลยันฮี
อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเซ็นทรัล
เชียงใหม่เมโมเรียล โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพ (ภูเก็ต) โรงพยาบาล
ปางมะผ้า และโรงพยาบาลสระบุรี เป็นต้น และในสถานบินหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือ ง และท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต สามารถส ารวจนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติได้ จานวน 475 ราย หรือร้อยละ 30.96 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผลการสารวจ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์เป็นเพศหญิงในสัดส่ว นมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 58.86 ต่อ ร้อยละ 41.14) อยู่ในช่วงอายุ 45-54 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 27.85)
รองลงมา มี อ ายุ 35-44 ปี (ร้ อ ยละ 25.53) สมรสแล้ ว เป็ น ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 75.95) ประกอบอาชี พ
ที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นเจ้าของกิจการในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 30.59) รองลงมา
แม่บ้ าน (ร้ อยละ 14.56) พนั กงานบริ ษัทเอกชน (ร้อยละ 14.14) เกษียณอายุ (ร้อยละ 13.08) เป็นต้น
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.25) มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เดือนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.61) กลุ่มตัวอย่างเป็นคนในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นสัญชาติจีนในสัดส่วน
มากที่สุด (ร้อยละ 4.64) รองลงมา เมียนมา (ร้อยละ 4.22) ลาว (ร้อยละ 2.32) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 1.05) ญี่ปุ่น
(ร้อยละ 0.84) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 86.92) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-6)
แผนภูมิที่ 4-6 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์
อายุ
เพศ
11.60%

65 ปี ขึ้นไป
หญิง
58.86%

ชาย
41.14%

13.08%

55-64 ปี

27.85%

45-54 ปี

25.53%

35-44 ปี
14.98%

25-34 ปี
15-24 ปี
ต่ากว่า 15 ปี
0.00%
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

4.64%
2.32%
15.00%

30.00%
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แผนภูมิที่ 4-6 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ (ต่อ)
อาชีพ
หม้าย/หย่าร้าง
2.74%

สถานภาพสมรส

30.59%

เจ้าของกิจการ

โสด
21.31%

แม่บ้าน

14.56%

พนักงานบริษัทเอกชน

14.14%
13.08%

เกษียณ
แต่งงาน
75.95%

สูงกว่า
ปริญญาตรี
9.49%

การศึกษา

ข้าราชการ

7.17%

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6.75%

นักเรียน/นักศึกษา

6.54%

อาชีพอิสระ
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
29.75%

1.05%
6.12%

อื่นๆ
0.00%

15.00%

30.00%

รายได้ต่อเดือน
ปริญญาตรี
60.76%

สูงกว่า US$ 50,000

6.54%

US$25,001-50,000

5.49%

US$ 10,000-25,000
US$ 5,001-9,999

มาเลเชีย
4.22%

ประเทศอื่นๆ
86.92%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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13.71%
35.65%

US$ 1,000-5,000

สัญชาติ
จีน
4.64%

8.65%

เกาหลีใต้
1.05%

ต่ากว่า US$ 1,000
ลาว
0.00%
2.32%

29.96%
20.00%

40.00%

ญี่ปุ่น
0.84%
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2. ข้อมูลการใช้บริการด้านการแพทย์
2.1 การทราบเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และสื่อที่ทา
ให้ทราบ
กลุ่มตัวอย่างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.97)
ทราบเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ
เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 64.75) รองลงมา ทราบจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/
บริษัทตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 24.46) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 20.86) และเว็บไซต์ของสถานพยาบาล
(ร้อยละ 19.90) ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 1.44) (แผนภูมิที่ 4-7)
แผนภูมิที่ 4-7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามการทราบ
เกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้
ทราบ

การทราบเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย มาก่อนเดินทางมาประเทศไทย
64.75%

เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา
24.46%

ทราบจากสื่อ

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ / บริษัทตัวแทนด้านสุขภาพ
บริษัทนาเที่ยว

20.86%

เว็บไซด์ของสถานพยาบาล

19.90%

เว็บไซด์ด้านการแพทย์

14.87%

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

13.91%

เว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว

4.80%

เว็บไซด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3.84%

สื่อสิ่งพิมพ์

1.44%

อื่นๆ (บริษัทให้ข้อมูลมา)

3.36%
87.97%

ไม่เคย
ทราบ

รวม
12.03%
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%

100.00%

หน้าที่ 4-8

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.2 ความตั้งใจและสาเหตุที่มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.86) ตั้งใจ
มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาประเทศไทย มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 11.14)
ที่ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เจ็บป่วย/ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ในระหว่างเดินทาง (ร้อยละ 48.00) ชื่อเสียงบริการทางการแพทย์/ สถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ
30.00) การชักชวนจากบุคคลต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว คนขับแท็กซี่ เป็นต้น (ร้อยละ
14.00) รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์จากสื่อ/ แหล่งข้อมูลต่างๆ ทาให้เกิดความสนใจ
(ร้อยละ 14.00) เป็นต้น (แผนภูมิที่ 4-8)

ตั้งใจมาใช้
บริการ
ตั้งแต่ก่อน
เดินทาง

แผนภูมทิ ี่ 4-8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามความตั้งใจ
และสาเหตุที่มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยครั้งนี้
สาเหตุการใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
88.86%
48.00%

เจ็บป่วย/ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ

ชื่อเสียงบริการทางการแพทย์/สถานพยาบาล ในประเทศ
ไทย

30.00%

รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์จาก
สื่อ/แหล่งข้อมูลต่างๆ ทาให้เกิดความสนใจ

14.00%

การชักชวนจากบุคคลต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนด้าน
การท่องเที่ยว แท็กซี่ เป็นต้น

14.00%

อื่นๆ
รวม
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

4.00%

11.14%
50.00%

100.00%

หน้าที่ 4-9

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ราคาค่าบริการในประเทศไทยต่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน (ร้อยละ 85.50)
โดยมีผ ลต่อการตัดสิ น ใจอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ในสั ดส่ ว นมากที่ สุ ด (ร้อยละ 42.71) และอยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 28.64)
2) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 84.30) โดยมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 61.75) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 27.05)
3) ชื่อเสี ย งของแพทย์ ในประเทศไทย (ร้อยละ 77.68) โดยมีผ ลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 63.13) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 27.93)
4) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 76.17) โดยมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.94) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 31.45)
5) การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 40.46) โดยมีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 42.80) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 33.74)
(แผนภูมทิ ี่ 4-9)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-10

42.71%
28.64%
20.60%
2.51%
5.53%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ราคาค่าบริการในประไทยต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับบริการ
ระดับเดียวกัน
42.71%
มากที่สุด
28.64%
มาก
20.60%
ปานกลาง
น้อย
2.51%
น้อยที่สุด
5.53%
ร้อยละของผู้เลือก
85.50%

0.00%

35.00%

70.00%

84.30%
77.68%

27.05%

61.75%

63.13%
27.93%
5.87%
2.23%
0.84%
77.68%

7.92%
1.91%
1.37%
61.75%
27.05%
7.92%
1.91%
1.37%
84.30%

63.13%
ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศ
ไทย

27.93%

ชื่อเสียงของสถานพยาบาลใน
ประเทศไทย

5.87%
2.23%
0.84%

85.50%
76.17%

31.45%

50.94%
50.94%
31.45%
10.06%
5.66%
1.89%
76.17%

การแนะนาของแพทย์
ภายในประเทศของท่าน

10.06%
5.66%
1.89%

105.00%

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย และระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

42.80%
33.74%
14.40%
5.76%
3.29%
40.46%

หน้าที่ 4-11

การแนะนาของที่ปรึกษาด้าน
สุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ

40.46%

แผนภูมิที่ 4-9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทย
และระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

42.80%
33.74%
14.40%
5.76%
3.29%

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยในแต่ละสัญชาติมีดังนี้
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวจีน 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 94.12)
2) การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ ตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 82.35)
3) มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 64.71)
4) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 52.94)
5) การแนะนาของเพื่อน/ ญาติ/คนรู้จัก (ร้อยละ 52.94)
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเชีย 5 อันดับแรก ได้แก่
1) มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 92.31)
2) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (ร้อยละ 69.23)
3) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 69.23)
4) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 46.15)
5) การแนะนาของเพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จัก (ร้อยละ 15.38)
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ 5 อันดับแรก ได้แก่
1) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 75.0)
2) ราคาค่าบริการในประเทศไทยต่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน (ร้อยละ 75.0)
3) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 50.0)
4) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (ร้อยละ 50.0)
5) มาตาฐานการให้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 25.0)
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวลาว 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 85.80)
2) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (ร้อยละ 71.50)
3) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 42.90)
4) มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 42.90)
5) การแนะนาของเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก (ร้อยละ 28.60)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไม่แสดงความเห็น (แผนภูมิที่ 4-10)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง
การแนะนาของเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั
การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ
ราคาค่าบริการในประเทศไทยต่าเมือ่ เปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน
ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย
ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย
มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์

0.00%

50.00%

52.94%
52.94%
จีน
52.94%
52.94%
82.35%
0.00%
94.12%
0.00%
64.71%

82.35%

64.71%

94.12%

มาเลเซีย
46.15%
15.38%
0.00%
0.00%
69.23%
69.23%
92.31%

92.31%
69.23%
75.00% 75.00%
69.23%

เกาหลี
75.00%
0.00%
0.00%
75.00%
50.00%
50.00%
25.00%

ลาว
42.90%
28.60%
0.00%
0.00%
85.80%
71.50%
42.90%

71.50%

85.80%

42.90%

100.00%

42.90%
28.60%

หน้าที่ 4-13

ประเทศอื่นๆ
0.00%
88.15%
0.00%
38.29%
42.42%
84.02%
86.50%

88.15%

86.50%

แผนภูมิที่ 4-10 ร้อยละของกลุ่ มตัว อย่ างนั กท่ อ งเที่ยวชาวต่ างชาติ ที่ใช้ บริ การด้ านการแพทย์ ในแต่ล ะสั ญชาติ จาแนกตามปัจจัย ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ น ใจใช้บ ริ การ
ด้านการแพทย์ในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในแต่ละสัญชาติ จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

46.15%
15.38%

50.00%
50.00%
25.00%

84.02%
38.29%
42.42%

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.4 การติดต่อประสานงานกับสถานบริการด้านการแพทย์/ ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์
ก่อนเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่
(ร้อ ยละ 74.60) ติด ต่อ ประสานงานล่ว งหน้า กับ สถานบริก ารด้า นการแพทย์/ ตัว แทนสถานบริก ารทาง
การแพทย์ ก่อนเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย โดยใช้ช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง ดังนี้
1) เคาน์เตอร์บริการในประเทศ ได้รับความสะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.45)
2) ผ่านตัวแทน ได้รับความสะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.88)
3) โทรศัพท์ ได้รับความสะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.23)
4) อีเมล์ ได้รับความสะดวกในระดับดี (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50)
5) บูธจากการร่วมงาน Event ในประเทศ ได้รับความสะดวกในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยร้อยละ
63.53) (แผนภูมิที่ 4-11)
แผนภูมิที่ 4-11 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม
การติดต่อประสานงานกับสถานบริการด้านการแพทย์ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์ก่อน
เดินทางมาประเทศไทย และระดับค่าเฉลี่ยการอานวยความสะดวกที่ได้รับ

ติดต่อประสานงานล่วงหน้า

การติดต่อประสานงานกับสถานบริการด้านการแพทย์ตัวแทนสถานบริการ
ด้านการแพทย์ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
เคาน์เตอร์บริการในประเทศ

85.45%

ผ่านตัวแทน

84.88%

โทรศัพท์

84.23%

อีเมล์

82.50%
73.75%

อื่นๆ

63.53%

บูธ จากการเข้าร่วมงาน event ในประเทศ

74.60%

ไม่ได้
ติดต่อ
ประสาน
งาน
ล่วงหน้า

รวม
25.40%

0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%

100.00%

หน้าที่ 4-14

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.5 สถานบริการด้านการแพทย์หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้
สถานบริ ก ารด้ า นการแพทย์ ห ลั ก ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 92.70) รองลงมา โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 4.72) คลินิกทั่วไป (ร้อยละ
1.50) และคลินิกเฉพาะทาง (ร้อยละ 1.07)
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทใี่ ช้บริการ ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และ
ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ โดยใช้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนบางส่วน (ร้อยละ 18.70) ใช้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลรัฐ และนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ใช้
บริการทางการแพทย์กับคลินิกทั่วไป (ร้อยละ 20) (แผนภูมิที่ 4-12)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-15

จีน

มาเลเซีย

18.75%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

0.00%

50.00%

100.00%

81.25%

ลาว
คลินิทั่วไป

คลินิกเฉพาะทาง

80.00%

เกาหลีใต้

20.00%

100.00%

โรงพยาบาลรัฐ

ญี่ปุ่น

100.00%

1.23%

0.98%

100.00%

โรงพยาบาลเอกชน

ประเทศอื่นๆ

สถานบริกาด้านการแพทย์หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้

ภาพรวม

92.70%

4.72%
1.50%

1.07%

4.66%

93.14%

หน้าที่ 4-16

แผนภูมิที่ 4-12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ และสถานบริการด้านการแพทย์หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.6 ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้
ในภาพรวม กลุ่ มตัวอย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ใช้บริการตรวจ
สุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.21) โดยเป็นประเภท ผู้ป่วยนอก (OPD) เฉลี่ย 1.09 ครั้ง และผู้ป่วยใน
(IPD) เฉลี่ย 1.53 วัน รองลงมา การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 8.58) โดยเป็นประเภท
OPD เฉลี่ย 1.80 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 3.44 วัน การรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 8.37) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย
1.12 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 30.17 วัน การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (ร้อยละ 4.08) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย
1.13 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 2.18 วัน และทันตกรรม (ร้อยละ 4.08) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย 2.00 ครั้ง และ
IPD เฉลี่ย 2.67 วัน ส่วนบริการด้านอื่นๆ มีสัดส่วนไม่สูงมาก (แผนภูมิที่ 4-13)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-17

50.21%

8.58%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

0.00%

30.00%

60.00%

8.37%
4.08%

4.08%
3.43%
1.93%

ประเภทบริการด้านการแพทย์หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้

1.50%

0.21%

หน้าที่ 4-18

25.11%

แผนภูมิที่ 4-13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามประเภท บริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการ และค่าเฉลี่ย OPD และ IPD

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1.09

1.53

1.80

3.44

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

0.00

15.00

30.00

1.12

30.17

1.13

2.18
2.00

2.67

ครั้ง opd โดยเฉลี่ย

1.33

4.71

วัน ipd โดยเฉลี่ย

1.22

9.40

1.00

4.71
2.00

30.00

1.31

หน้าที่ 4-19

17.63

แผนภูมิที่ 4-13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านแพทย์ จาแนกตามประเภท บริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการ และค่าเฉลีย่ OPD และ IPD (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย OPD และ IPD

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.6.1 ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามสัญชาติ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้บริการรักษาผู้มีบุตรยากในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อย
ละ 62.50) รองลงมา ใช้บริการรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 18.75) ใช้บริการทันตกรรม
กับการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 12.50 เท่ากัน) และใช้บริการเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ (ร้อยละ 6.25)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 35.00) รองลงมา บริการทันตกรรม (ร้อยละ 25.00) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจและการรักษากระดูก
ข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 10.00 เท่ากัน)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ใช้บริการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 60.0)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวลาวทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ใช้บริการตรวจสุขภาพ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ใช้บริการเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ใช้บริการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ และบริการสุขภาพ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 33.3)
(ตารางที่ 4-1)
ตารางที่ 4-1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ
และประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการ
หน่วย: ร้อยละ
ประเภทบริการด้านการแพทย์หลักที่ใช้
บริการในครั้งนี้
1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสขุ ภาพ

จีน

มาเลเซีย เกาหลีใต้

ลาว

ญี่ปุ่น

ประเทศอื่นๆ ภาพรวม

6.25

-

-

-

33.33

1.47

1.93

-

10.00

-

-

-

4.17

4.08

3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและ
กล้ามเนื้อ
4) ทันตกรรม

18.75

10.00

-

-

-

8.58

8.58

12.50

25.00

-

-

-

2.94

4.08

5) การรักษาผู้มีบตุ รยาก

62.50

-

-

-

-

1.47

3.43

6) การรักษาโรคมะเร็ง

-

-

-

-

-

9.56

8.37

7) การปลูกถ่ายอวัยวะ

-

-

-

-

-

0.25

0.21

12.50

-

60.00

-

33.33

-

1.50

-

35.00

-

100.00

33.33

52.94

50.21

18.75

35.00

40.00

0.00

33.33

24.75

25.11

2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ

8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
9) การตรวจสุขภาพ
10) อื่นๆ (เช่น การล้างพิษ, การผ่าตัด,
การทากายภาพ เป็นต้น)
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2.6.2 ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามเพศ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศชาย ใช้บ ริก ารตรวจสุข ภาพในสัด ส่ว น
มากที่สุด (ร้อ ยละ 57.89) รองลงมา ใช้บริการรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 12.63)
และบริการทันตกรรม (ร้อยละ 7.89) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศหญิง ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัด ส่ว น
มากที่สุด (ร้อยละ 44.93) รองลงมา ใช้บริการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 11.23) การรักษากระดูกข้อต่อเส้น
เอ็น และกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 5.80) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (ร้อยละ 5.43) และบริการรักษาผู้มีบุตร
ยาก (ร้อยละ 4.71) ตามลาดับ
(แผนภูมิที่ 4-14)
แผนภูมิที่ 4-14 ร้อยละของกลุ่ มตัวอย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามเพศ
และประเภทบริการทางการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้
ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้จาแนกตามเพศ
การตรวจสุขภาพ

44.93%
12.63%
5.80%

การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

7.89%
1.45%

ทันตกรรม

4.21%
11.23%

การรักษาโรคมะเร็ง
การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

2.11%
1.09%

การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ

2.11%
5.43%

การรักษาผู้มีบุตรยาก

1.58%
4.71%

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
การปลูกถ่ายอวัยวะ

ชาย
หญิง

1.05%
2.54%
0.53%
0.00%

อื่นๆ (เช่น การล้างพิษ, การผ่าตัด, การทา
กายภาพ เป็นต้น)
0.00%
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57.89%

22.11%
27.17%
30.00%

60.00%
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2.6.3 ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามช่วงอายุ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพ
และรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 18.18 เท่ากัน)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 15-24 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 42.86) รองลงมา การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ (ร้อยละ 19.05) บริการรักษาผู้มี
บุตรยาก และการรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 9.52) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 25-34 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 39.13) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง และการรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็น และ
กล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 10.14) และการรักษาผู้มีบุตรยาก (ร้อยละ 7.25) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 35-44 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพ ใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.85) รองลงมา การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 9.92) และ
บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (ร้อยละ 5.79) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 45-54 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 60.63) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง บริการทันตกรรม และการรักษากระดูกข้อต่อ
เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 3.94) และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และการ
ป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 2.36) ตามลาดับ
 กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 55-64 ปี ใช้บริการตรวจสุขภาพใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 43.55) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 14.52) และการรักษากระดูกข้อต่อเส้น
เอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 12.90) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ใช้บริการตรวจสุขภาพใน
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา การป้องกันดูแลเส้ นเลื อดหั วใจ (ร้อยละ 18.18) และบริการ
ทันตกรรม (ร้อยละ 10.91) ตามลาดับ
(ตารางที่ 4-2)
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ตารางที่ 4-2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามช่วงอายุ
และประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้
หน่วย: ร้อยละ
ประเภทบริการด้านการแพทย์หลัก
ที่ใช้บริการในครั้งนี้
1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสขุ ภาพ
2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและ
กล้ามเนื้อ
4) ทันตกรรม
5) การรักษาผู้มีบตุ รยาก
6) การรักษาโรคมะเร็ง
7) การปลูกถ่ายอวัยวะ
8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
9) การตรวจสุขภาพ
10) อื่นๆ (เช่น การล้างพิษ, การผ่าตัด,
การทากายภาพ เป็นต้น)

อายุ
ต่ากว่า
15 ปี
18.18
18.18
63.64

15-24 ปี

25-34 ปี

35-44 ปี

45-54 ปี

55-64 ปี

9.52

1.45
2.90
10.14

1.65
0.83
9.92

2.36
2.36
3.94

1.61
4.84
12.90

65 ปี
ขึ้นไป
3.64
18.18
7.27

4.76
9.52
19.05
42.86
28.57

5.80
7.25
10.14
4.35
39.13
26.09

2.48
5.79
3.31
57.85
23.97

3.94
0.79
3.94
60.63
25.20

14.52
43.55
24.19

10.91
1.82
7.27
1.82
0.00
40.00
18.18

2.6.4 ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามช่วงรายได้/ เดือน
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ต่ากว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 43.17) รองลงมา การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (ร้อยละ
7.91) และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 7.19) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 1,000 - 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุ ขภาพในสั ดส่วนมากที่สุ ด (ร้อยละ 51.81) รองลงมา การรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็น และ
กล้ามเนื้อ (ร้อยละ 10.24) และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 8.43) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 5,001 - 9,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.81) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 10.94) และ
การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 9.38) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ 10,000 - 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/
เดือน ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 41.46) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง บริการทันตก
รรม และการรักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 9.76 เท่ากัน) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ 25,001 - 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/
เดือน ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.69) รองลงมา การรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็น
และกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 15.38) และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 7.69) ตามลาดับ
 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ร ายได้ ม ากกว่ า 50,000 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ/ เดื อ นขึ้ น ไป ใช้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 63.33) รองลงมา การรักษา
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กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 13.33) และการรักษาโรคมะเร็ง และบริการทันตกรรมในสัดส่วน
เท่ากัน (ร้อยละ 6.67) ตามลาดับ
(ตารางที่ 4-3)
ตารางที่ 4-3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่ างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามรายได้ /
เดือน และประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้
หน่วย: ร้อยละ
ประเภทบริการด้านการแพทย์
หลักที่ใช้บริการในครั้งนี้
1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ
2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็น
และกล้ามเนื้อ
4) บริการทันตกรรม
5) บริการรักษาผูม้ ีบุตรยาก
6) การรักษาโรคมะเร็ง
7) การปลูกถ่ายอวัยวะ
8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
9) การตรวจสุขภาพ
10) อื่นๆ (เช่น การล้างพิษ, การผ่าตัด,
การทากายภาพ เป็นต้น)

รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า US$ 1,000- US$ 5,001- US$ 10,000- US$25,001- สูงกว่า US$
US$ 1,000
5,000
9,999
25,000
50,000
50,000
2.16
1.20
1.56
4.88
0.00
3.33
7.91
3.60

1.20
10.24

3.13
9.38

4.88
9.76

3.85
15.38

3.33
13.33

1.44
2.88
7.19
0.72
2.88
43.17
30.22

4.82
4.22
8.43
0.00
1.81
51.81
22.89

3.13
6.25
10.94
0.00
0.00
57.81
14.06

9.76
2.44
9.76
0.00
0.00
41.46
29.27

3.85
0.00
7.69
0.00
0.00
57.69
30.77

6.67
0.00
6.67
0.00
0.00
63.33
26.67

2.7 รูปแบบการจ่ายเงินค่าใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.32)
จ่ า ยเงิ น เอง เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ บ ริ การทางการแพทย์ / การรั ก ษาพยาบาล มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย (ร้ อ ยละ 9.00)
ที่มีประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ นอกนั้นใช้สิทธิรัฐสวัสดิการ (ร้อยละ 0.82) และสิทธิประกันสังคม (ร้อยละ
1.02)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว ส่ว นใหญ่จ่ายเงินเองเพื่อ
เป็นค่าบริการทางการแพทย์ / การรักษาพยาบาล (ร้อยละ 95.00, 78.26, 80.00, และ 91.67 ตามลาดับ)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.67) มีประกันสุขภาพ/ ประกัน
อุบัติเหตุ เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ / การรักษาพยาบาล (แผนภูมิที่ 4-15)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-24

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-15 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ
และรูปแบบการจ่ายเงินค่าใช้บริการด้านการแพทย์การรักษาพยาบาล
รูปแบบการจ่ายเงินค่าใช้บริการด้านการแพทย์การรักษาพยาบาล
95.00%

91.67%

88.18%

80.00%

78.26%
100.00%

87.32%

66.67%
33.33%
21.74%

50.00%

20.00%
8.33%

5.00%

7.57%

9.00%

2.13%
1.84%
1.18%
1.02%
0.95%
0.82%
0.00%
จีน

มาเลเซีย
รัฐสวัสดิการ

เกาหลีใต้

ลาว

ประกันสังคม

อื่นๆ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ญี่ปุ่น

ประเทศอื่นๆ

ภาพรวม

มีประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ

จ่ายเงินเอง

หน้าที่ 4-25

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.8 ระดับความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาลในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ มีความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการทางการแพทย์/ การรั กษาพยาบาลในประเทศไทยมีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ในสัดส่วนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 41.72) และอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 24.30) ในขณะที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.18 และอยู่
ในระดับน้อย ร้อยละ 2.80
 กลุ่มตัว อย่างนักท่องเที่ย วชาวจีน เห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป และระดับ
น้อ ยและปานกลางมีส ัด ส่ว นเท่า กัน (ร้อ ยละ 50.00) แสดงให้เ ห็น ว่า นัก ท่อ งเที ่ย วจีน เห็น ว่า ค่า
รักษาพยาบาลสูงเกินไป เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
 กลุ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที่ย วชาวมาเลเซีย และญี่ปุ่น เห็น ว่า มีค วามคุ้ม ค่า อยู่ใ นระดั บ
ปานกลางลงมา ในสัด ส่ว นมากที่สุด (ร้อ ยละ 75.00 และร้อ ยละ 66.67 ตามลาดับ ) แสดงให้เ ห็น ว่า
นักท่องเที่ยวฯ เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลสูงเกินไป เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ และลาว เห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 80.00 และ ร้อยละ 63.63 ตามลาดับ)
(แผนภูมิที่ 4-16)

มาเลเซีย
5.00%
20.00%
75.00%
0.00%

มากที่สุด

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

มาก

ปานกลาง

ประเทศอื่นๆ
27.30%
41.94%
28.29%
2.48%

2.80%

31.18%

2.48%

24.30%

41.72%

41.94%
28.29%

ญี่ปุ่น
0.00%
33.33%
66.67%
0.00%

27.30%

66.67%

ลาว
18.18%
45.45%
36.36%
0.00%

18.18%

20.00%

80.00%
เกาหลีใต้
0.00%
80.00%
0.00%
20.00%

33.33%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

จีน
0.00%
50.00%
40.00%
10.00%

45.45%
36.36%

0.00%

5.00%
20.00%

10.00%

50.00%

50.00%
40.00%

100.00%

75.00%

แผนภูมิที่ 4-16 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามสัญชาติ
และความเห็ นด้ านระดั บความคุ้ มค่ าในการใช้ บริ การด้ านการแพทย์ / การรั กษาพยาบาล
ในประเทศไทย
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาลในประเทศไทย

ภาพรวม
24.30%
41.72%
31.18%
2.80%

น้อย

หน้าที่ 4-26

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.9 ความต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติม
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ มีความต้องการให้ประเทศไทย
ปรับปรุง/ เพิ่มเติมในการให้บริการด้านการแพทย์ 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ขยายระยะเวลาของวีซ่าให้ยาวนานขึ้น (ร้อยละ 35.44)
2) ล่ามภาษา (ร้อยละ 29.11)
3) ช่องทางการติดต่อสถานพยาบาลให้มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว (ร้อยละ 28.27)
4) ความพร้อมด้านเครื่องมือแพทย์ (ร้อยละ 14.77)
5) แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ร้อยละ 12.87)
(แผนภูมิที่ 4-17)
แผนภูมิที่ 4-17 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตาม
ความต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติมการให้บริการด้านการแพทย์
สิ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยในครั้งต่อไป
35.44%

ขยายระยะเวลาของวีซ่าให้ยาวนานขึ้น

29.11%

ล่ามภาษา

28.27%

ช่องทางการติดต่อสถานพยาบาลมีความสะดวก ง่าย รวดเร็วขึ้น

14.77%

ความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์

12.87%

แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

11.60%

บริการรูปแบบใหม่ๆ

10.55%

สามารถนาค่ารักษาพยาบาลกลับไปเบิกต้นสังกัดได้
ขั้นตอนการขอวีซ่าง่ายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

9.70%

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย

9.07%

มีหน่วยงานกลางในการให้คาปรึกษาแนะนาบริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย

6.96%
3.80%

ให้มีผู้ติดตามเพิ่มเติมได้

0.0%
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

20.0%

40.0%
หน้าที่ 4-27

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.10 จุดเด่นของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
ในภาพรวมกลุ่ม ตัว อย่า งนัก ท่ อ งเที่ย วต่า งชาติที่ใ ช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ มีค วามเห็น ว่า
บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยมีจุดเด่น 5 อันดับแรก ดังนี้
1) คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ (ร้อยละ 58.77)
2) ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ร้อยละ 46.49)
3) อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ (ร้อยละ 41.23)
4) การอานวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 36.18)
5) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนไข้/ ญาติ/ ผู้ติดตาม (ร้อยละ 29.39)
(แผนภูมิที่ 4-18)
แผนภูมิที่ 4-18 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามจุดเด่น
ของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
จุดเด่นของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
58.77%

คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์

46.49%

ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์
อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพของบริการ
การอานวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการทางการแพทย์
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนไข้/ ญาติ /
ผู้ติดตาม

41.23%
36.18%
29.39%
19.96%

อื่นๆ
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

30.0%

60.0%

หน้าที่ 4-28

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.11 การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.01) ไม่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 20.99) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้า
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.94) รองลงมา ร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 29.59) และซื้อผ่านเว็บไซต์ (ร้อยละ 6.12)
ส่วนร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 2.04) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-19)
แผนภูมิที่ 4-19 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแหล่งที่ซื้อ

ไม่ซื้อ

การซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากยาที่แพทย์สั่ง
79.01%
96.94%

ห้างสรรพสินค้า
29.59%

ร้านค้าทั่วไป
6.12%

ซื้อ

ซื้อผ่านเว็บไซต์

2.04%

ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว

9.18%

อื่นๆ

20.99%

0.0%

50.0%

100.0%

2.12 การกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีกในอนาคต
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.86)
จะกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ แสดงถึง
ความประทับใจในการใช้บริการด้านการแพทย์ของประเทศไทย
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว จีน มาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่
จะกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
 กลุ่ มตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเกาหลี ใต้ ทั้ ง หมด (ร้ อยละ 100.0) ไม่ กลั บมาใช้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
(แผนภูมทิ ี่ 4-20)
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หน้าที่ 4-29

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-20 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในแต่ละสั ญชาติ
จาแนกตามการกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีกในอนาคต
การกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีกในอนาคต
100.00
100.00%

100.00%

100.00%

90.00%

97.25%

95.86%

80.00%

ไม่กลับ
กลับ

50.00%
20.00%
10.00%

2.75%

4.14%

ประเทศอื่นๆ

ภาพรวม

0.00%
จีน

มาเลเซีย

เกาหลีใต้

ลาว

ญี่ปุ่น

2.13 ปัญหาอุปสรรคที่ประสบในการเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
กลุ ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติที่ใ ช้บ ริก ารด้า นการแพทย์บ างส่ว น มีค วามเห็น
เกี่ย วกับ ปัญหาอุปสรรคที่ประสบในการเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยในด้านการสื่ อสารกั บ
เจ้าหน้าที่ ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางการแพทย์ที่เป็ นกลุ่มใหญ่ส่งผลให้การ
ดูแลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจานวนเงินที่จ่ายไป
2.14 การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักให้มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.13)
จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักให้มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย แสดงถึงความประทับใจในการใช้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศไทย จึงทาให้เกิดการบอกต่อ (แผนภูมิที่ 4-21)
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หน้าที่ 4-30

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-21 ร้ อยละของกลุ่ มตั วอย่ างนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ ใช้ บริ การด้ านการแพทย์ จาแนกตาม
การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักให้มาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย
การจะแนะนาญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการด้านการแพทย์ ในประเทศไทย
ไม่แนะนา
0.87%

แนะนา
99.13%

2.15 การพิจารณาเลือกประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อใช้บริการด้านการแพทย์
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.54)
ไม่ได้พิจารณาเลือกประเทศอื่นเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 18.46) ที่พิจารณาเลือก
ประเทศอื่นด้วย เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น (แผนภูมิที่ 4-22)
แผนภูมิที่ 4-22 ร้ อยละของกลุ่ มตั วอย่ างนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ ใช้ บริ การด้ านการแพทย์ จาแนกตาม
การพิจารณาเลือกประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เพื่อใช้บริการด้านการแพทย์
การพิจารณาประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ในกรณีที่ตั้งใจ
เดินทางไปใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
พิจารณาบริการทางการแพทย์ในประเทศอื่นด้วย (สิงคโปร์)
18.46%

ไม่ได้พิจารณาบริการทาง
การแพทย์ในประเทศอื่น
(พิจารณาเฉพาะประเทศไทย)
81.54%
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หน้าที่ 4-31

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.16 จานวนครั้งในการเดินทางเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ และในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์
เดินทางไปใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ เฉลี่ย 3.91 ครั้ง ซึ่งในส่วนนี้เป็นการเดินทางมาประเทศไทย
เฉลี่ย 3.03 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 77.49 ของการไปใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ (แผนภูมิที่ 4-23)
แผนภูมิที่ 4-23 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ จาแนกตามจานวน
ครั้ งเฉลี่ ยในการเดิ นทางเพื่ อใช้ บริ การด้ านการแพทย์ ในต่ างประเทศ และในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562
การใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
จานวนครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อใช้บริการทาง
การแพทย์ทั้งหมด (รวมครั้งนี)้ (ครั้ง)

3.91

จานวนครั้งที่เดินทางมาเฉพาะประเทศไทย เพื่อใช้
บริการทางการแพทย์ทั้งหมด (ครั้ง)

3.03
0.00

2.00

4.00

2.17 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สารวจ
จานวน 475 คน เป็นกลุ่มที่ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์ จานวน 426 ตัวอย่าง (ร้อยละ 89.68) และกลุ่มที่
ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ จานวน 49 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.32) โดยในกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์
จะไม่ได้มีการนัดหมายกับสถานพยาบาลล่วงหน้า สาเหตุที่ใช้บริการ เช่น ประสบอุบัติเหตุ เพื่อน/ ญาติ/
คนรู้จัก ชักชวน เป็นต้น โดยประเภทบริการที่ใช้เป็นโรคที่ไม่รุนแรง เช่น ทันตกรรม การรักษากระดูกข้อต่อ
เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย 254,202.46 บาท/ คน/ ทริป ในขณะ
ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีค่าใช้จ่าย 49,141.58 บาท/ คน/ ทริป1 จึงเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยว
ไปถึง 5.17 เท่า โดยเป็นค่าใช้บริการทางการแพทย์ จานวน 183,858.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของ
ค่าใช้จ่ ายทั้งหมด ในขณะที่ค่าซื้อผลิ ตภัณ ฑ์ด้ านสุ ขภาพมีสั ดส่ ว นไม่สู ง มาก (ร้อยละ 0.92) นอกนั้นเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการเดิน ทาง ค่ า โรงแรม/ สถานที่พั ก ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม ค่าซื้อสิ นค้ า ฯลฯ ซึ่งสู งกว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไป (แผนภูมิที่ 4-24 และตารางที่ 4-4)

1

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. รายงานสถิตนิ ักท่องเที่ยว ปี 2561
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หน้าที่ 4-32

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-24 จ านวนเงิ น และสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วและใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวม
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในภาพรวม
72.33% =
183,858.80 บาท

ค่าบริการทางการแพทย์
7.66% = 19,480.70 บาท

ค่าซื้อสินค้า
ค่าโรงแรม/สถานที่พัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ค่าบริการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ

7.48% = 19,020.46
บาท
4.09% = 10,454.77
บาท
0.92% = 2,326.37
บาท
0.16% = 400.16
บาท
0.11% = 286.40
บาท
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40.00%

80.00%

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของบริการด้านการแพทย์ที่ใช้พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
มีค่ารั กษาสู งสุ ด ประมาณ 2,010,000 บาท/คน รองลงมาเป็น ค่ารักษาโรคมะเร็ง 705,521.22 บาท/คน
ค่าศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ 502,761.29 บาท/คน การรักษาผู้มีบุตรยาก 484,562.50 บาท/คน ในขณะที่
การตรวจสุขภาพซึ่งนักท่องเที่ยวใช้บริการในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.21) มีค่าใช้จ่ายเพียง 26,253.67
บาท/คน เท่านั้น
สาหรับค่าใช้จ่ายด้านบริการด้านการแพทย์เฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผู้ที่ใช้บริการ) เป็นดังนี้
1) ค่าการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
(2) ค่าการรักษาโรคมะเร็ง
(3) ค่าการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
(4) ค่าการรักษาผู้มีบุตรยาก
(5) ค่าการป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
(6) ค่าการรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
(7) ค่าทันตกรรม
(8) ค่าการตรวจสุขภาพ
(9) ค่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
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เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

2,010,000.00
705,521.22
502,761.29
484,562.50
139,989.47
124,150.40
29,023.33
26,253.67
15,055.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สาหรับค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนที่ซื้อนั้นพบว่า เป็นค่ายาใช้ภายใน มากที่สุด 9,683.91
บาท/คน รองลงมา ค่ายาใช้ภ ายนอก 4,300 บาท/คน ผลิ ตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง 4,003.03
บาท/คน รายละเอียดดังนี้
1) ค่ายาใช้ภ ายใน (ร้ อยละ 36.07 ระบุว่ามีส่ ว นผสมของ
สมุนไพร)
2) ค่ายาใช้ภายนอก (ร้อยละ 36.07 ระบุว่ามีส่วนผสมของ
สมุนไพร)
3) ค่าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง (ร้อยละ 28.07
ระบว่ามีส่วนผสมของสมุนไพร)
4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 15.15 ระบุว่ามีส่วนผสมของ
สมุนไพร)
5) อาหารเสริ ม (ร้ อ ยละ 9.26 ระบุ ว่ า มี ส่ ว นผสมของ
สมุนไพร)

เป็นเงิน

9,683.91 บาท

เป็นเงิน

4,300.00 บาท

เป็นเงิน

4,003.03 บาท

เป็นเงิน

3,255.56 บาท

เป็นเงิน

1,968.75 บาท

(ตารางที่ 4-4)
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ตารางที่ 4-4 จานวนเงินและสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จาแนกตามกลุ่มที่ตั้งใจมาใช้บริการและกลุ่มที่ไม่ตั้งใจมาใช้บริการ
รายการ

1) ค่าเครื่องบิน
2) ค่าโรงแรม/ค่าสถานที่พัก
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4) ค่าซื้อสินค้า (ไม่รวมค่าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ)
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
และสันทนาการ
7) บริการทางการแพทย์
7.1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
7.2) การป้องกันดูแลเส้นเลือด
หัวใจ
7.3) การรักษากระดูกข้อต่อ
เส้นเอ็นและกล้ามเนือ้
7.4) ทันตกรรม
7.5) การรักษาผู้มีบุตรยาก
7.6) การรักษาโรคมะเร็ง
7.7) การปลูกถ่ายอวัยวะ
7.8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลง
เพศ
7.9) การตรวจสุขภาพ
7.10) อื่น ๆ ระบุ (เช่น เปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ, ปอดติดเชื้อ,
อุบัติเหตุ)
8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
8.1) ยาใช้ภายนอก
8.2) ยาใช้ภายใน
8.3) ผลิตภัณฑ์เสริม ความ
งาม/ เครื่องสาอาง
8.4) อาหารเสริม
8.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวม 1) – 8)

ตั้งใจมาใช้บริการตั้งแต่ก่อนเดินทาง
(426 ตัวอย่าง)
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย สัดส่วนคน
ค่าใช้จ่าย
ต่อคนที่ใช้
ที่ใช้บริการ เฉลี่ยต่อคน
บริการ
(บาท/คน)
(บาท/คน)
19,217.44
96.48 18,540.77
19,034.24
100.00 19,034.24
10,317.88
100.00 10,317.88
28,525.98
73.47 20,959.23

ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ
ภาพรวม (475 ตัวอย่าง)
(49 ตัวอย่าง)
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย สัดส่วนคน ค่าเฉลี่ยต่อคน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อคนที่ใช้
ที่ใช้
(บาท/คน)
ต่อคนที่ใช้
ต่อคน
บริการ
บริการ
บริการ
(บาท/คน)
(บาท/คน)
(บาท/คน)
19,591.48
89.80
17,592.35
19,253.61
18,442.93
18,900.67
100.00
18,900.67
19,020.46
19,020.46
10,984.29
100.00
10,984.29
10,386.63
10,386.63
11,596.43
57.14
6,626.53
27,135.87
19,480.70

2,797.00
3,951.67

10.56
4.23

295.46
166.97

5,837.27
4,993.08

22.45
26.53

1,310.41
1,324.69

3,394.20
4,388.39

400.16
286.40

13,428.57

1.64

220.66

20,750.00

4.08

846.94

15,055.56

183,858.80
285.26

139,989.47

4.46

6,243.66

-

-

-

139,989.47

5,599.58

131,691.39

7.75

10,201.45

88,600.00

14.29

12,657.14

124,150.40

10,454.77

30,763.08
484,562.50
705,521.22
2,010,000.00
502,761.29

3.05
1.64
8.69
0.47
1.41

938.78
7,962.29
61,277.66
9,436.62
7,081.14

24,500.00
-

10.20
-

2,500.00
29,023.33
- 484,562.50
- 705,521.22
- 2,010,000.00
- 502,761.29

1,099.83
7,140.92
54,956.39
8,463.16
6,350.67

23,928.13
358,193.27

53.05
22.30

12,694.27
79,878.78

46,962.10
157,509.09

59.18
22.45

27,793.89
35,359.18

26,253.67
337,940.73

14,094.08
75,414.14

4,809.38
10,795.32
3,987.50

7.51
13.85
10.09

361.27
1,495.13
402.49

1,243.75
1,745.29
4,500.00

10.20
16.33
6.12

126.91
284.94
275.51

4,300.00
9,683.91
4,003.03

334.95
1,365.94
387.66

1,955.00
4,683.33

4.46
3.29

87.19
153.91
267,749.86

1,900.00
2,541.67

4.08
16.33

77.55
414.97
137,075.98

1,968.75
3,255.56

87.04
150.78
254,202.46
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2.18 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในภาพรวม
ของประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มี จ านวน
38,178,194 คน และจากการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุ ขภาพของ
ชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 1.6 มีวัตถุประสงค์หลักมาใช้บริการด้านการแพทย์ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้น
ในการประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์จึงใช้สัดส่วนดังกล่าว
ในการประมาณการจานวนผู้มาใช้บริ การด้านการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งสามารถประมาณได้ว่ามีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยในปี 2561 จานวน 610,851 คน
รวมค่าใช้จ่ ายบริ ก ารด้า นการแพทย์ จ านวนทั้งสิ้ นประมาณ 112,331.25 ล้ านบาท โดยเป็นค่าการรั ก ษา
โรคมะเร็งในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 29.90) รองลงมา เป็นค่าการตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 7.66) ค่ารักษา
กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 5.69) ค่าการรักษาผู้มีบุตรยาก (ร้อยละ 3.88) ค่าการปลูกถ่าย
อวัยวะ (ร้อยละ 4.61) ค่าการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ (ร้อยละ 3.46) ตามลาดับ
ในปี 2561 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้
บริการทางการแพทย์มีมูลค่า 1,421.02 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อยาภายในมากที่สุด (ร้อยละ 58.72) รองลงมา
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง (ร้อยละ 16.66) ยาใช้ภายนอก (ร้อยละ 14.39) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ร้อยละ 6.49) และอาหารเสริม (ร้อยละ 3.74) ตามลาดับ
ในปี 2561 เมื่อรวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์ จะมีมูลค่าประมาณ 113,752.28 ล้านบาท
(ตารางที่ 4-5)
สาหรับในปี 2562 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ ยว
ประมาณ 39.5 ล้ านคน และเมื่อน าผลจากการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการ
ด้ า นสุ ข ภาพของชาวต่ า งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
มาประมวลผลในแนวทางเดียวกับปี 2561 สามารถประมาณได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์
หลั ก มาใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยในปี 2562 จ านวน 632,000 คน รวมค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ก าร
ด้านการแพทย์จานวนทั้งสิ้นประมาณ 121,917.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 8.53 และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์มี
มูลค่า 1,430.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 0.64 รวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพประมาณ 123,348.01 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.44
(ตารางที่ 4-6)

2

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย.
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กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 4-5 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในภาพรวมของ
ประเทศไทย ปี 2561
รายการ

หน่วย

จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในปี 2561
ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทมี่ าใช้บริการ
ด้านการแพทย์
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ
ด้านการแพทย์
บริการด้านการแพทย์
1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
4) ทันตกรรม
5) การรักษาผู้มีบุตรยาก
6) การรักษาโรคมะเร็ง
7) การปลูกถ่ายอวัยวะ
8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
9) การตรวจสุขภาพ
10) อื่น ๆ ระบุ (เช่น เปลี่ยนลิ้นหัวใจ, ปอดติดเชื้อ,
อุบัติเหตุ)
ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
1) ยาใช้ภายนอก
2) ยาใช้ภายใน
3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง
4) อาหารเสริม
5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวมบริการด้านการแพทย์ และค่าซื้อผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ

38,178,194
1.6

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

ค่าใช้จ่าย
จานวน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยเฉพาะ ผู้ใช้บริการด้าน
บริการ ด้าน
ผู้ใช้บริการ
การแพทย์และ
การแพทย์และซือ้
ด้าน
ซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ
การแพทย์
ด้านสุขภาพ
แต่ละรายการ(บาท)
และซื้อ
(ประมาณการ
ผลิตภัณฑ์
จากสัดส่วน
ด้านสุขภาพ
ผู้ใช้บริการแต่
แต่ละรายการ ละรายการ)(คน)
(บาท/คน)

สัดส่วนรายได้
จากการ
ให้บริการด้าน
การแพทย์
และซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ
(%)

112,331,250,039.26
173,982,051.36
3,420,502,709.98
6,389,027,884.80
671,483,762.88
4,353,794,062.50
33,587,748,720.54
5,175,750,000.00
3,883,830,965.25
8,609,077,212.73
46,066,052,669.22

100.00
0.15
3.05
5.69
0.60
3.88
29.90
4.61
3.46
7.66
41.00

1,421,029,981.64
204,551,000.00
834,423,789.06
236,711,172.99
53,166,093.75
92,177,925.84
113,752,280,020.90

100.00
14.39
58.72
16.66
3.74
6.49

610,851
15,055.56
139,989.47
124,150.40
29,023.33
484,562.50
705,521.22
2,010,000.00
502,761.29
26,253.67
337,940.73
4,300.00
9,683.91
4,003.03
1,968.75
3,255.56

11,556
24,434
51,462
23,136
8,985
47,607
2,575
7,725
327,919
136,314
47,570
86,166
59,133
27,005
28,314
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 4-6 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในภาพรวมของ
ประเทศไทย ปี 2562
รายการ

หน่วย

ค่าใช้จ่าย
จานวน
เฉลี่ยเฉพาะ ผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ
ด้าน
ด้าน
การแพทย์
การแพทย์
และซื้อ
และซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ
ด้าน
(ประมาณการ
สุขภาพแต่ จากสัดส่วน
ละรายการ ผู้ใช้บริการแต่
(บาท/คน) ละรายการ)
(คน)

จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในปี 2561

39,500,000

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทมี่ าใช้บริการ
ด้านการแพทย์
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ
ด้านการแพทย์
บริการด้านการแพทย์
1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

1.6

ประมาณการค่าใช้จ่าย
บริการ ด้าน
การแพทย์และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ
แต่ละรายการ(บาท)

สัดส่วน
รายได้จาก
การ
ให้บริการ
ด้าน
การแพทย์
และซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ด้าน
สุขภาพ
(%)

100.00
0.13

632,000

15,055.56

10,365

121,917,815,048.88
156,050,879.40

2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ

139,989.47

28,187

3,945,883,190.89

3.24

3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

124,150.40

48,980

6,080,886,592.00

4.99

4) ทันตกรรม
5) การรักษาผู้มีบตุ รยาก
6) การรักษาโรคมะเร็ง
7) การปลูกถ่ายอวัยวะ
8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

29,023.33
484,562.50
705,521.22
2,010,000
502,761.29

19,276
10,365
54,921
2,970
8,911

559,453,709.08
5,022,490,312.50
38,747,930,923.62
5,969,700,000.00
4,480,105,855.19

0.46
4.12
31.78
4.90
3.67

26,253.67

355,276

9,327,298,862.92

7.65

337,940.73

140,936

47,628,014,723.28

39.06

1,430,198,145.52

100.00

204,090,900.00
847,652,010.12
255,269,220.07
55,493,156.25
67,692,859.08
123,348,013,194.40

14.27
59.27
17.85
3.88
4.73

9) การตรวจสุขภาพ
10) อื่น ๆ ระบุ (เช่น เปลี่ยนลิ้นหัวใจ, ปอดติดเชื้อ,
อุบัติเหตุ)
ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
1) ยาใช้ภายนอก
2) ยาใช้ภายใน
3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง
4) อาหารเสริม
5) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
รวมบริการด้านการแพทย์ และค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

4,300.00
9,683.91
4,003.03
1,968.75
3,255.56

47,463
87,532
63,769
28,187
20,793
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.19 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการด้านการแพทย์เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
World Class Medical Hub ที่มีชื่อเสียง
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของไทยดาเนินการเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยสามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือทาให้ประเทศไทยเป็น World Class Medical Hub ที่มีชื่อเสียง ดังนี้
1) ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะมีให้กับผู้ที่มาใช้บริการในหลากหลายภาษา
2) ควรมีช่องทางพิเศษในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองสาหรับผู้ที่มาใช้บริการด้านการแพทย์
3) ควรอานวยความสะดวกในการขอวีซ่าให้ อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นมากกว่า 14 วัน
สาหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม
4) ควรมีการอานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสนามบิน/ที่พักไปยังสถานพยาบาล
5) แพทย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ค วรสื่ อ สารได้ ห ลายภาษา หรื อ ใช้ ล่ า มในการช่ ว ย
แปลภาษา
6) ควรให้บริการด้านการแพทย์ด้วยความรวดเร็วไม่ให้มีระยะเวลารอคอยนาน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-39

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 3 ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยและใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/
น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ) ดาเนินการสารวจใน 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ ณ สถานพยาบาลเอกชนชั้นนาของ
ประเทศไทย สามารถสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้จานวน 1,124 ราย หรือ ร้อยละ 73.27 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพเป็นเพศหญิงในสัดส่วนมากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 70.37 ต่อ ร้อยละ 29.63) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 44.31)
เป็ นโสดในสั ดส่ วนใกล้ เคียงกับสมรสแล้ ว (ร้อยละ 50.09 และร้อยละ 48.31 ตามล าดับ) ประกอบอาชี พ
ที่หลากหลาย โดยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 24.38) และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 20.73) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 76.16) มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ฯ
ต่อเดือนเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 79.54) กลุ่ มตัวอย่างเป็นสั ญชาติจีนมากที่สุ ด (ร้อยละ 76.90) รองลงมา
มาเลเชีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว (ร้อยละ 13.36, 2.90, 1.51 และ 0.44 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-25)
แผนภูมิที่ 4-25 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
เพศ

อายุ

ชาย
29.63%

หญิง
70.37%

65 ปี ขึ้นไป

0.44%

55-64 ปี

2.05%
6.32%

45-54 ปี

19.40%

35-44 ปี

สถานภาพสมรส

25-34 ปี

หม้าย/หย่าร้าง
1.60%

15-24 ปี
ต่ากว่า 15 ปี

แต่งงาน
48.31%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

โสด
50.09%

44.31%
27.40%
0.09%

0.00%

25.00%

50.00%
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-25 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (ต่อ)
อาชีพ

การศึกษา
24.38%

พนักงานบริษัทเอกชน

20.73%

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
23.84%

สูงกว่า
ปริญญาตรี
5.96%

15.39%

นักเรียน/นักศึกษา
9.07%

อาชีพอิสระ
เจ้าของกิจการ

7.92%

ข้าราชการ

7.92%

ปริญญาตรี
70.20%

5.87%

แม่บ้าน

2.31%

เกษียณ

6.41%

อื่นๆ
0.00%

15.00%

30.00%

สัญชาติ

รายได้ต่อเดือน
สูงกว่า US$ 50,000

2.94%

US$25,001-50,000

1.78%

US$ 10,000-25,000
US$ 5,001-9,999

เกาหลีใต้
2.90%
มาเลเชีย
13.36%

4.80%
10.94%
46.53%

US$ 1,000-5,000

ประเทศอื่นๆ
4.89%

จีน
76.90%

33.01%

ต่ากว่า US$ 1,000
0.00%

ลาว
0.44%

ญี่ปุ่น
1.51%

25.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านสปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ
2.1 การทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุ ขภาพมากกว่าครึ่งเล็ กน้อย (ร้อยละ
53.30) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อ
บุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนาในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.00) รองลงมา สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) (ร้อยละ 39.97) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 28.60) และบริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ
15.22) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.68) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
เชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จัก
แนะนาในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 44.28) รองลงมา ทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ
37.23)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.67,
93.94, 100.0 และ 64.71) ตามลาดับ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมา
ประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา มากที่สุด (ร้อยละ 70.54, 54.84 และ
80.0 ตามลาดับ) ยกเว้นญี่ปุ่นที่ทราบจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 72.73) (ตารางที่ 4-7)
ตารางที่ 4-7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามสัญชาติ
และการทราบข้ อมู ลเกี่ ยวกั บบริ การเชิ งสุ ขภาพในประเทศไทยก่ อนเดิ นทางมาประเทศไทย
และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ
การทราบเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพ
มาก่อนเดินทางมาประเทศไทย
ไม่เคยทราบ
ทราบจากสื่อ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ด้านสุขภาพ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา
สื่อสิ่งพิมพ์
บริษัทนาเที่ยว
ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ / บริษัทตัวแทน
ด้านสุขภาพ
อื่นๆ
รวม
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

จีน
52.32
47.68
10.71
28.47
6.33
2.19
37.23
44.28
1.95
19.95
2.68

มาเลเซีย เกาหลี

ลาว

ญี่ปุ่น

25.33
6.06
35.29
74.67 93.94 100.00 64.71
5.36 25.81 20.00
9.09
24.11 35.48
- 72.73
7.14
0.00
14.29
9.68
51.79 54.84
9.09
70.54 54.84 80.00
9.09
5.36
0.00
4.46
0.00
0.89 12.90
- 18.18

2.68
4.46
0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

หน่วย: ร้อยละ
ประเทศอื่นๆ ภาพรวม
49.09
50.91
28.57
7.14
35.71
57.14
10.71
-

46.70
53.30
10.03
28.60
6.02
4.68
39.97
50.00
2.84
15.22
2.01

10.71
3.51
100.00
100.00
หน้าที่ 4-42

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.2 การรู้จักประเภทของบริการเชิงสุขภาพของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
2.2.1 สปา
กลุ่ มตัวอย่ างนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ ใช้บริ การเชิงสุ ขภาพมี เพียงส่ วนน้ อย (ร้อยละ
16.18) ที่รู้จักบริการสปาของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย แสดงถึงธุรกิจสปายังไม่สามารถสร้างชื่อเสียงได้
ในต่างประเทศ โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 36.55)
รองลงมา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 17.24) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.86)
เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย/น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ (ร้อยละ 12.41) ตามลาดับ (แผนภูมิ
ที่ 4-26)
แผนภูมิที่ 4-26 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรู้จัก
บริการสปาของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ

ไม่เคย
รู้จัก

การเคยรู้จักเกี่ยวกับสปา ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
83.82%
36.55%

รู้จักจากสื่อ

เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

17.24%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

15.86%

เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน
บริการสุขภาพอื่นๆ

12.41%

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.34%

บริษัทนาเที่ยว

4.83%

สื่อสิ่งพิมพ์

2.76%

รวม
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

16.18%
50.00%

100.00%
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2.2.2 นวดแผนไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.09)
รู้จักบริการนวดแผนไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย แสดงถึงธุรกิจนวดแผนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงได้
ในต่างประเทศ โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนามากที่สุด (ร้อยละ 29.74) รองลงมา
ทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 25.12) และเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.70)
ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-27)
แผนภูมิที่ 4-27 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรู้จัก
บริการนวดแผนไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ
การเคยรู้จักเกี่ยวกับนวดแผนไทย ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
29.74%

เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา

25.12%

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

15.70%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

รู้จักจากสื่อ

เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน
บริการสุขภาพอื่นๆ

12.46%

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.56%

บริษัทนาเที่ยว

6.67%

สื่อสิ่งพิมพ์

2.45%

อื่นๆ

0.29%
94.09%

ไม่เคย
รู้จัก

รวม
5.91%
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%

100.00%
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2.2.3 น้าพุร้อน
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 4.46)
ที่รู้จักบริการน้าพุร้อนของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย แสดงถึง ธุรกิจน้าพุร้อนยังไม่สามารถสร้างชื่อเสียง
ได้ในต่างประเทศ โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
64.86) รองลงมา ทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 13.51) เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา/
นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ (ร้อยละ 8.11) และเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ร้อยละ 8.11) (แผนภูมิที่ 4-28)
แผนภูมิที่ 4-28 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรู้จัก
บริการน้าพุร้อนของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ

ไม่เคย
รู้จัก

การเคยรู้จักเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพน้าพุร้อน ก่อนเดินทางมาประเทศ
ไทย
95.54%
64.86%

เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา

รู้จักจากสื่อ

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

13.51%

เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน
บริการสุขภาพอื่นๆ

8.11%

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8.11%

บริษัทนาเที่ยว

2.70%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

2.70%

รวม

4.46%

0.00%

50.00%

100.00%

2.2.4 บริการสุขภาพอื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 3.56) ที่รู้จักบริการสุขภาพ
อื่นๆ ของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วน
มากที่สุด (ร้อยละ 58.62) รองลงมา ทราบจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 17.24) และสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 10.34) (แผนภูมิที่ 4-29)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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แผนภูมิที่ 4-29 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรู้จัก
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และประเภทสื่อที่ทาให้ทราบ

ไม่เคย
รู้จัก

การเคยรู้จักเกี่ยวกับบริการสุขภาพอื่นๆ ก่อนเดินทางมา
ประเทศไทย
96.44%

58.62%

เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รู้จักจากสื่อ

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

17.24%
10.34%

บริษัทนาเที่ยว

3.45%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

3.45%

อื่นๆ

6.90%

รวม

3.56%

0.00%

50.00%

100.00%

2.3 การใช้ปัจจัยด้านบริการเชิงสุขภาพต่างๆ เพื่อการประกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริก ารเชิงสุ ขภาพมากกว่า ครึ่ง (ร้อยละ 54.77)
ใช้ปัจจัยด้านบริการเชิงสุขภาพเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย โดยสนใจมาใช้บริการ
นวดแผนไทยในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 97.21) รองลงมา สนใจมาใช้บริการสปา (ร้อยละ 9.69) และสนใจใช้
บริการน้าพุร้อน (ร้อยละ 3.12) (แผนภูมิที่ 4-30)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-46

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-30 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการใช้
ปั จ จั ย ด้ า นบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพต่ า งๆ ของไทยในการประกอบการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมา
ประเทศไทย และประเภทบริการเชิงสุขภาพที่สนใจใช้บริการ
การมาใช้บริการ สปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน หรือบริการสุขภาพอื่นๆ เป็น
ปัจจัยสาคัญในการทาให้ตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
97.21%

สนใจมาใช้บริการนวดแผนไทย

ใช่

สนใจมาใช้บริการสปา

9.69%

สนใจมาใช้บริการน้าพุร้อน

3.12%

สนใจมาใช้บริการอื่นๆ

4.11%
54.77%

รวม

ไม่ใช่

45.23%
0.00%

50.00%

100.00%

2.4 ประเภทสื่ อที่ ท าให้ ทราบข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ บริ การเชิ งสุ ขภาพต่ า งๆ ระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย
ในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 48.57) รองลงมา
เป็นสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา (ร้อยละ 35.92) ทราบจากมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 24.42) และทราบ
จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ (ร้ อยละ 17.91) โดยเป็ น วารสารด้านการท่องเที่ยวในสั ดส่ ว นมากที่สุ ด (ร้อยละ 43.78)
และเอกสารแนะนาบริการของโรงแรม (ร้อยละ 37.31) (แผนภูมิที่ 4-31)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-47

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-31 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามประเภท
สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุภาพต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ญาติ/
มัคคุ- เพื่อน/ อินเตอร์
เทศก์ คนรู้จัก เน็ต

สื่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ระหว่าง
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
48.57%
35.92%
24.42%
43.78%

วารสารด้านการท่องเที่ยว

37.31%

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารแนะนาบริการของโรงแรม
หนังสือพิมพ์

6.47%
27.86%

อื่นๆ
17.91%

บริษัท
นาเที่ยว
ใน
ประเทศ
ไทย

รวม

คนขับร
ถแท็กซี่/
รถ
ป้าย
สาธารณ สื่อ
อื่นๆ ะอื่นๆ โทรทัศน์ โฆษณา

15.42%
13.46%
4.63%

3.03%
2.58%
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

25.00%

50.00%

หน้าที่ 4-48

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเชิงสุขภาพ
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจของกลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริก ารเชิ ง
สุขภาพ 5 อันดับแรก ได้แก่
1) การแนะนาของญาติ/ เพื่อน/คนรู้จัก (ร้อยละ 46.35)
2) การแนะนาของมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 28.79)
3) ข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ร้อยละ 21.48)
4) มีบริการภายในโรงแรมที่พัก (ร้อยละ 14.08)
5) การแนะนาของพนักงานโรงแรม/ สถานพยาบาล (ร้อยละ 14.08)
(แผนภูมิที่ 4-32)
แผนภูมิที่ 4-32 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการ
สุขภาพอื่นๆ
46.35%

การแนะนาของญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
28.79%

การแนะนาของมัคคุเทศก์

21.48%

ข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การแนะนาของพนักงานโรงแรม/สถานพักแรม

14.08%

การบริการภายในโรงแรมที่พักแรม

14.08%

การแนะนาของเคาน์เตอร์ขายทัวร์ในสถานที่พักแรม

8.91%

การแนะนาของคนขับแท็กซี่/คนขับรถโรงแรม/
คนขับรถบริการสาธารณะอื่นๆ

5.53%

อื่นๆ (ค่าใช้บริการ, ที่ตั้ง, แอพพลิเคชั่น)

5.53%

0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

25.00%

50.00%

หน้าที่ 4-49

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.6 ประเภทบริการเชิงสุขภาพที่ใช้บริการ
2.6.1 สปา
1) ประเภทสปาที่ใช้บริการ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปาจะใช้บริการประเภท Day spa
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 47.55) รองลงมา Hotel & Resort Spa (ร้อยละ 30.77) Club spa (ร้อยละ 9.09)
และ Medical Spa (ร้อยละ 4.90) โดยใช้บริการในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
(แผนภูมิที่ 4-33)
แผนภูมิที่ 4-33 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปา จาแนกตามประเภทสปา
ที่ใช้บริการ
ประเภทสปาที่ใช้บริการ
47.55%

เดย์สปา (Day Spa)
30.77%

โฮเต็ล แอนด์ สปา (Hotel & Resort Spa)
คลับสปา (Club Spa)

9.09%

เมดิคอล สปา (Medical Spa)

4.90%

เดสติเนชั่น สปา (Destination Spa)

3.50%

มิเนอรัล สปริง สปา (Mineral Spring Spa)

2.10%

ครุยซ์ ชิพ สปา (Cruise Ship Spa)

2.10%

0.00%

25.00%

50.00%

2) ประเภทสปาทีใ่ ช้บริการจาแนกตามสัญชาติของนักท่องเที่ยว
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้บริการ Day Spa ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
46.07) รองลงมา Hotel & Resoprt Spa (ร้อยละ 37.08) Destination Spa (ร้อยละ 5.62) เป็นต้น
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียใช้บริการ Day Spa ในสัดส่วนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 77.27) และ Hotel & Resort Spa (ร้อยละ 22.73)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ใช้บริการ Day Spa ในสัดส่วนมากที่สุด
(ร้อยละ 60.00) และ Hotel & Resort Spa (ร้อยละ 40.00)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวลาวทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ใช้บริการ Day Spa

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-50

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใช้บริการ Medical Spa และ Hotal & Resort Spa
ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00 เท่ากัน)
 กลุ่มตัวอย่างประเทศอื่นๆ ใช้บริการ Day Spa ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 38.46)
และใช้บริการ Club Spa, Medical Spa, Mineral Spring Spa และ Hotel & Resort Spa ในสัดส่วนเท่ากัน
(ร้อยละ 15.38 เท่ากัน) (แผนภูมิที่ 4-34)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-51

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

เดย์สปา (Day Spa)
คลับสปา (Club Spa)
ครุยซ์ ชิพ สปา (Cruise Ship Spa)
เมดิคอล สปา (Medical Spa)
มิเนอรัล สปริง สปา (Mineral Spring Spa)
โฮเต็ล แอนด์ สปา (Hotel & Resort Spa)
เดสติเนชั่น สปา (Destination Spa)

0.00%

50.00%

100.00%

จีน
46.07%
3.37%
3.37%
3.37%
1.12%
37.08%
5.62%

มาเลเซีย
77.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
22.73%
0.00%

เกาหลี
60.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
40.00%
0.00%

40.00%

60.00%
22.73%

77.27%

ประเภทสปาที่แต่ละสัญชาติใช้บริการ
100.00%
ลาว
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

แผนภูมิที่ 4-34 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปา จาแนกตามสัญชาติ และประเภทสปาที่ใช้บริการ

46.07%
3.37%
3.37%
3.37%

37.08%
5.62%

50.00%
ญี่ปุ่น
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
0.00%
50.00%
0.00%

38.46%
หน้าที่ 4-52

ประเทศอื่นๆ
38.46%
15.38%
0.00%
15.38%
15.38%
15.38%
0.00%

15.38%

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

15.38%
15.38%
15.38%

50.00%
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3) การใช้บริการสปาจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และรายได้/เดือน
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 69.11 ต่อ ร้อยละ 30.89) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 45.53) และมีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 44.72) (แผนภูมิที่ 4-35)
แผนภูมิที่ 4-35 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปา จาแนกตามเพศ ช่วงอายุ
และรายได้ต่อเดือน
อายุ
เพศ

65 ปี ขึ้นไป

1.63%

55-64 ปี

1.63%

ชาย
30.89%

5.69%

45-54 ปี
หญิง
69.11%

21.14%

35-44 ปี

45.53%

25-34 ปี
24.39%

15-24 ปี
0.00%

รายได้ต่อเดือน
สูงกว่า US$ 50,000

US$25,001-50,000
US$ 10,000-25,000
US$ 5,001-9,999

2.44%
4.07%

14.63%
44.72%
30.08%

ต่ากว่า US$ 1,000

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%

4.07%

US$ 1,000-5,000

0.00%

25.00%

25.00%

50.00%
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2.6.2 นวดแผนไทย
1) ทีต่ ั้งของสถานบริการนวดแผนไทยที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทย ใช้บริการนวดแผนไทยซึ่ง
มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานพักแรมมากที่สุด (ร้อยละ 46.93) รองลงมา ใช้บริการนวดแผนไทยบริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 32.17) ใช้บริการนวดแผนไทยภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 15.10)
และที่ ซึ่ ง อยู่ ห่ า งไกลจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว/ ที่ พั ก แรม (ร้ อ ยละ 5.80) โดยใช้ บ ริ ก ารในหลายจั ง หวัด เช่น
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เป็นต้น (แผนภูมิที่ 4-36)
แผนภูมิที่ 4-36 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามที่ตั้งของ
สถานบริการนวดแผนไทยที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ
พื้นที่บริการนวดแผนไทยที่ใช้บริการ
46.93%

นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่พักแรม
32.17%

นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว
15.10%

นวดแผนไทย ภายในสถานที่พักแรม
นวดแผนไทย ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักแรม
0.00%

5.80%
25.00%

50.00%

2) ทีต่ ั้งของสถานบริการนวดแผนไทยที่นักท่องเที่ยวใช้บริการจาแนกตามสัญชาติ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้บริการนวดแผนไทยบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
พักแรมในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 42.73) รองลงมา บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 36.18)
ภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 14.98) และที่อยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ ที่พักแรม น้อยที่สุด (ร้อยละ 6.10)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชียใช้บริการนวดแผนไทยบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่พักแรมในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 65.43) รองลง มาบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ
17.90) ภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 12.96) และที่อยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ ที่พักแรม น้อยที่สุด (ร้อยละ
3.70)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ใช้บริการนวดแผนไทยบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่พักแรมในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 52.63) รองลง มาบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ
26.32) ภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 13.16) และที่อยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ ที่พักแรม น้อยที่สุด (ร้อยละ
7.89)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวลาวใช้ บริ ก ารนวดแผนไทยบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกับ
สถานที่พักแรม ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) และบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 33.33)
 กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใช้บริ การนวดแผนไทยบริเวณใกล้ เคียงกับ
สถานที่พักแรม ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 46.67) รองลง มาภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 26.67) ที่อยู่
ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ ที่พักแรม (ร้อยละ 20.00) และบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว น้อยที่สุด (ร้อยละ
6.67)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ ใช้บริการนวดแผนไทยบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่พักแรม ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 61.22) รองลงมา ภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ 20.41) บริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 16.33) และที่อยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ ที่พักแรม น้อยที่สุด (ร้อยละ
2.04) (แผนภูมิที่ 4-37)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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นวดแผนไทย ภายในสถานที่พักแรม
นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่พักแรม
นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว
นวดแผนไทย ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักแรม

0.00%

50.00%

100.00%

14.98%
42.73%
36.18%
จีน
14.98%
42.73%
36.18%
6.10%

มาเลเซีย
12.96%
65.43%
17.90%
3.70%

12.96%

65.43%
17.90%
3.70%
เกาหลี
13.16%
52.63%
26.32%
7.89%

66.67%
ลาว
0.00%
66.67%
33.33%
0.00%

33.33%

6.10%

พื้นที่การใช้บริการนวดแผนไทยจาแนกตามสัญชาติ

26.67%
46.67%

ญี่ปุ่น
26.67%
46.67%
6.67%
20.00%

6.67%
20.00%

แผนภูมิที่ 4-37 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทย จาแนกตามสัญชาติ และพื้นที่ใช้บริการนวดแผนไทย
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ประเทศอื่นๆ
20.41%
61.22%
16.33%
2.04%

20.41%
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13.16%

52.63%
26.32%
7.89%

61.22%
16.33%
2.04%
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2.6.3 น้าพุร้อน
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการน้าพุร้อนมีน้อยมาก โดยใช้บริการที่
จังหวัดระนอง
2.6.4 บริการสุขภาพอื่นๆ
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่ อ งเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้ บริ การสุ ขภาพอื่น ๆ ในหลายจังหวัด เช่น
ระนอง เป็นต้น
2.7 ความถีใ่ นการใช้บริการเชิงสุขภาพ
สปา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการสปา ใช้บริการเฉลี่ยคนละ 1.35 ครั้ง
จานวนสถานที่ใช้บริการเฉลี่ย 1 แห่ง
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการนวดแผนไทย ใช้บริการเฉลี่ย
คนละ 1.54 ครั้ง จานวนสถานที่ใช้บริการเฉลี่ย 1.47 แห่ง
น้าพุร้ อน กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการน้าพุร้อน ใช้บริการเฉลี่ ยคนละ
1 ครั้ง
(แผนภูมิที่ 4-38)
แผนภูมิที่ 4-38 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามความถี่
ในการใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ
ความถี่ในการใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ
ครั้ง
1.60

1.54

1.35

1.00
0.80
0.00
นวดแผนไทย

สปา

บริการน้าพุร้อน

2.8 ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเชิงสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ เห็นว่าการให้บริการเชิงสุขภาพ
มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.20) อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 26.10)
และอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.72) ในขณะที่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 17.76 และอยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 4.30) แสดงให้เห็นว่าบริการเชิงสุขภาพของไทยโดยรวมคุณภาพยังไม่เหมาะสมกับราคา หรืออีกนัย
หนึ่งคือราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพบริการ (แผนภูมิที่ 4-39)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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แผนภูมิที่ 4-39 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามระดับ
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเชิงสุขภาพ
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ
51.12%

50.00%

26.10%
25.00%

17.76%
4.30%

0.72%

0.00%
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2.9 สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่น ๆ
สปา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปามีความประทับใจจากการใช้บริการ
สปาในด้านการบริการที่ดีต่อสุขภาพ การให้บริการของพนักงานที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการได้เป็น
อย่างดี สถานที่สะอาด รวมทั้งราคาค่าบริการ
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยมีความประทับ ใจ
ต่อบริ การนวดแผนไทยที่ช่ว ยให้ ร่ างกายมีความผ่ อนคลายได้เ ป็นอย่างดี ค่าบริการไม่สู ง เป็นบริการที่ ดี
พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับบริการจากที่อื่น
2.10 จุดเด่นและจุดด้อยของบริการเชิงสุขภาพ
สปา กลุ่ มตัว อย่ างนั ก ท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ที่ใช้ บริ การสปามี ความเห็ นว่าสปามี จุ ด เด่ น
มากกว่าจุดด้อยในทุกประเด็นที่ประเมิน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มาตรฐานการให้บริการ มาก
ที่สุด รองลงมา ความเป็นกันเองของพนักงาน สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา ตามลาดับ
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยมี ความเห็นว่า
นวดแผนไทยมีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยในทุกประเด็นที่ประเมิน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเป็น
กันเองของพนักงาน มากที่สุด รองลงมา มาตรฐานการให้บริการ สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา
ตามลาดับ
น้าพุร้อน กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการน้าพุร้อนมีความเห็นว่าต่อจุดเด่น
ของน้ าพุร้ อน เรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้ อยได้ดังนี้ สถานที่ให้ บริการ มากที่สุ ด รองลงมา สมุนไพรที่ใช้
มาตรฐานการให้บริการ ราคา และความเป็นกันเองของพนักงาน ตามลาดับ
(แผนภูมิที่ 4-40)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-58

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-40 ร้อยละค่าเฉลี่ยจุดเด่นและจุดด้อยของบริการเชิงสุขภาพประเภทต่างๆ ตามความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
การให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวด
การให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา
แผนไทย
จุดเด่น

จุดด้อย

มาตรฐานการให้บริการ

จุดเด่น
92.80% ความเป็นกันเองของ
พนักงาน

86.44%
67.01%

84.00%
มาตรฐานการให้บริการ
63.13%

85.29%
66.32%

82.94%
65.63%

83.16%
68.23%

60.59%

ความเป็นกันเองของ
พนักงาน
สถานที่ให้บริการ

จุดด้อย

สถานที่ให้บริการ

สมุนไพรที่ใช้

79.00%
62.35%

สมุนไพรที่ใช้

79.45%
62.63%

ราคา

78.63%
68.13%

ราคา

78.16%
67.26%

อื่นๆ

75.79%
71.11%

อื่นๆ

77.62%
69.09%

0.00%

50.00%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%

จุดเด่นการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการน้าพุร้อน
94.29%

สถานที่ให้บริการ
สมุนไพรที่ใช้

90.00%

มาตรฐานการให้บริการ

90.00%

ราคา

88.57%

77.14%

ความเป็นกันเองของพนักงาน
0.00%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

50.00%

100.00%
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
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2.11 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต
ปัจจัย 5 อันดับแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการ
เชิงสุขภาพในอนาคต ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

ทักษะความเชี่ยวชาญ อัธยาศัย ไมตรีของพนักงาน (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.24)
มาตรฐานการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.08)
ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.12)
คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.89)
อัตราค่าบริการ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.70)

(แผนภูมิที่ 4-41)
แผนภูมิที่ 4-41 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพในอนาคตของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ อัธยาศัยไมตรีของ
พนักงานให้บริการ

89.24%
88.08%

มาตรฐานการให้บริการ
ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ

85.12%

คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

84.89%

อัตราค่าบริการ

84.70%

ทาเลที่ตั้ง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ภูเขา
ทะเล น้าตก ฯ

77.64%

อื่นๆ

77.29%

50.00%

100.00%

2.12 การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติที่ ใ ช้บ ริก ารเชิง สุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 82.55)
ไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
(แผนภูมิที่ 4-42)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-42 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการรับรู้
เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การทราบเครื่องหมายที่แสดงถึงสถานบริการนั้นได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทราบ
17.45%
ไม่ทราบ
82.55%

2.13 จังหวัดที่ต้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในอนาคต
กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริ การเชิงสุ ขภาพ มีความเห็ นเกี่ยวกับจังหวั ด
ที่ต้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด (ร้อยละ 66.81) รองลงมา ชลบุรี
(ร้อยละ 23.46) เชียงใหม่ (ร้อยละ3.78) และภูเก็ต (ร้อยละ 2.70) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4-43)
แผนภูมิที่ 4-43 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริก ารเชิงสุขภาพ จาแนกตามจังหวัด
ทีต่ ้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต
จังหวัดที่ต้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในอนาคต
ประจวบคีรีขันธ์
0.86%

สุราษฎร์ธานี
0.65%

กระบี่
0.65%

ลาพูน
0.43%

สงขลา
0.32%
อุตรดิตถ์
0.22%

ภูเก็ต
2.70%

เชียงราย
0.11%

เชียงใหม่
3.78%
ชลบุรี
23.46%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

กรุงเทพฯ
66.81%

หน้าที่ 4-61

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.14 การจะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพ ในประเทศไทยอีกในอนาคต
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติที่ ใ ช้บ ริก ารเชิง สุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 95.04)
กลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพ ในประเทศไทยอีกในอนาคต แสดงถึงความประทับใจในการบริการด้านสุขภาพ
ของไทย
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วน
ใหญ่จะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) จะไม่กลับมาใช้บริการด้าน
สุขภาพของไทยอีกในอนาคต
(แผนภูมิที่ 4-44)
แผนภูมิที่ 4-44 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ บริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามสัญชาติ
และการจะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยอีกในอนาคต
การจะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต
94.49% 99.33% 100.00%
100.00%
90.38% 95.04%
100.00%
50.00%

60.00%
40.00%
5.51%

0.67%

9.62%

4.96%

ไม่ใช้
จะใช้บริการ

0.00%

2.15 การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย
สปา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสปาส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 60.23)
จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการสปาในประเทศไทย
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ
99.01) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการนวดแผนไทย
น้ าพุ ร้ อ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารน้ าพุ ร้ อ นมี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย
(ร้อยละ 23.18) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการน้าพุร้อน แสดงถึงความไม่ประทับใจในบริการ
น้าพุร้อน
บริการสุขภาพอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ มีเพียง
ส่วนน้อย (ร้อยละ 20.96) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการสุขภาพอื่นๆ แสดงถึงความไม่ประทับใจ
ในบริการสุขภาพอื่นๆ (แผนภูมิที่ 4-45)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-62

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-45 ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ จ าแนกตาม
การแนะนาญาติ /เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย
การแนะนาญาติ /เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทย
สปา
นวดแผนไทย

39.77%

60.23%
99.01%

0.99%

น้าพุร้อน
บริการสุขภาพอื่นๆ
0.00%

แนะนา
23.18%

ไม่แนะนา

76.82%

20.96%

79.04%
50.00%

100.00%

2.16 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วและใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (สปา/นวดแผนไทย/น้ าพุ ร้ อ น
และบริการสุขภาพอื่นๆ)
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
และใช้บริการเชิงสุขภาพ เฉลี่ย 39,973.91 บาท/ คน/ ทริป โดยเป็นค่าโรงแรม/ สถานที่พักมากที่สุด (ร้อยละ
23.33) ในขณะที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพเพียง ร้อยละ 4.38 และซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ร้อยละ
3.81 (ตารางที่ 4-8 และแผนภูมิที่ 4-46)
ตารางที่ 4-8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริปในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/
น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ร้อยละ
1) ค่าโดยสารเครื่องบิน
8,230.42
20.59
2) ค่าโรงแรม/ สถานที่พัก
9,326.28
23.33
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
8,248.80
20.64
4) ค่าซื้อสินค้า
8,037.53
20.11
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
1,750.74
4.38
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ สันทนาการ
1,103.65
2.76
7) ค่าบริการเชิงสุขภาพ
1,752.92
4.38
8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
1,523.57
3.81
รวม
39,973.91
100.00

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 4-63

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-46 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพเฉลี่ย/คน/ทริป
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ค่าบริการเชิงสุขภาพ
4.38%

ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
และสันทนาการ
2.76%

ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
3.81%

ค่าเครื่องบิน
20.59%

ค่าบริการท่องเที่ยว
4.38%
ค่าโรงแรม/สถานที่พัก
23.33%
ค่าซื้อสินค้า
20.11%
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
20.64%
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ทริป 39,973.91 บาท

สาหรับค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพเฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้บริการ) เป็นดังนี้
1) ค่าบริการสปา
2) ค่าบริการนวดแผนไทย
3) ค่าบริการอื่นๆ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,630.25 บาท
1,292.97 บาท
4,041.15 บาท

ในส่วนของค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผู้ที่ซื้อ) เป็นดังนี้
1) ค่ายาใช้ภายนอก (ร้อยละ 19.57 ระบุว่ามีส่วนผสมของ
สมุนไพร
2) ค่ายาใช้ภ ายใน (ร้ อยละ 15.52 ระบว่ามีส่ ว นผสมของ
สมุนไพร
3) ค่าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง (ร้อยละ 2.27
ระบว่ามีส่วนผสมของสมุนไพร
4) อาหารเสริม (ร้อยละ 6.89 ระบุว่ามีส่วนผสมของสมุนไพร
5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 9.38 ระบุว่ามีส่วนผสมของ
สมุนไพร

เป็นเงิน

2,136.62 บาท

เป็นเงิน

984.38 บาท

เป็นเงิน

6,554.98 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,915.00 บาท
7,550.21 บาท

(ตารางที่ 4-9)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-64

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 4-9 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน
และบริการสุขภาพอื่นๆ) ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รายการ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ร้อยละของผู้ใช้บริการ
(เฉลี่ยเฉพาะ
เชิงสุขภาพและซื้อ
ผู้ใช้บริการ)
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
(บาท/คน)
แต่ละรายการ (%)
1) ค่าเครื่องบิน
8,483.92
97.01
2) ค่าโรงแรม/ค่าสถานที่พัก
9,653.18
96.61
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
8,248.80
100.00
4) ค่าซื้อสินค้า
10,831.78
74.20
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
2,639.25
66.33
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ
1,971.64
55.98
7) ค่าใช้บริการด้านสุขภาพ
7.1) สปา
3,630.25
12.55
7.2) นวดแผนไทย
1,292.97
91.93
7.3) อื่นๆ เช่น น้าพุร้อน ฟิตเนส เป็นต้น
4,041.15
2.69
8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
8.1) ยาใช้ภายนอก
2,136.62
8.07
8.2) ยาใช้ภายใน
984.38
0.80
8.3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอางค์
6,554.98
17.53
8.4) อาหารเสริม
3,915.00
0.80
8.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7,550.21
1.89
8.6) อื่นๆ.เช่น น้าหอม เป็นต้น
2,533.75
0.80
รวม

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
(เฉลี่ยจากจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด
(บาท/คน)
8,230.42
9,326.28
8,248.80
8,037.53
1,750.74
1,103.65
1,752.92
455.59
1,188.65
108.68
1,523.57
172.38
7.84
1,149.08
31.20
142.88
20.19
39,973.91

2.17 ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/
น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ) ในภาพรวมของประเทศไทย
จากจานวนนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติที่เ ดิน ทางท่อ งเที่ย วในประเทศไทยในปี พ.ศ . 2561 มี
จานวน 38,178,194 คน และจากการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุข ภาพ
ของชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 46.20 ใช้บริการเชิงสุขภาพ คิดเป็นจานวน 17,638,326 คน โดยในส่วนนี้ ร้อยละ 91.93
ใช้บริการนวดแผนไทย และร้อยละ 12.55 ใช้บริการสปา ดังนั้นจึงประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ใช้บริการนวดแผนไทย จานวน 16,214,913 คน และใช้บริการสปา จานวน 2,213,610 คน
จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยและใช้บริการสปาดังกล่าวข้างต้น
และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพตามตารางที่ 4-9 สามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2561 จานวน 705,072.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพ
3

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
และสุขภาพ ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย.

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-65

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จานวน 30,918.57 ล้านบาท (ร้อยละ 4.39) และเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 26,873.17 ล้านบาท
(ร้อยละ 3.80) ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเชิงสุขภาพและค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เท่ากับ
57,791.74 ล้านบาท (ตารางที่ 4-10 และแผนภูมิที่ 4-47)
ตารางที่ 4-10 ประมาณการค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/
นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ ในภาพรวมของประเทศไทย) ในปี 2561
รายการ
จานวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละ
1) ค่าโดยสารเครื่องบิน
145,170.74
20.59
2) ค่าโรงแรม/ สถานที่พัก
164,499.97
23.33
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
145,495.02
20.64
4) ค่าซื้อสินค้า
141,768.53
20.11
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
30,880.10
4.38
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ สันทนาการ
19,466.53
2.76
7) ค่าบริการเชิงสุขภาพ
30,918.57
4.39
8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
26,873.17
3.80
รวม
705,072.63
100.00
แผนภูมิที่ 4-47 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
เชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2561
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ สันทนาการ
2.76%
7) ค่าบริการเชิงสุขภาพ
4.39%
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
4.38%

8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
3.80%
1) ค่าโดยสารเครื่องบิน
20.59%

4) ค่าซื้อสินค้า
20.11%
2) ค่าโรงแรม/ สถานที่พัก
23.33%
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
20.64%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-66

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในปี 2561 จานวน 26,873.14 ล้านบาท นั้น ประกอบด้วย
ค่าซื้อผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงาม/ เครื่ องส าอาง มากที่สุ ด จานวน 20,267.85 ล้ านบาท (ร้อยละ 75.42)
รองลงมา ยาภายนอก จ านวน 3,040.43 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 11.31) และค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ จ านวน
2,520.20 ล้านบาท (ร้อยละ 9.38) ตามลาดับ (ตารางที่ 4-11 และแผนภูมิที่ 4-48)
ตารางที่ 4-11 จานวนเงิน และสัด ส่ว นค่า ใช้จ่า ยเพื่อ เป็น ค่า ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ด้า นสุข ภาพของกลุ่ม ตัว อย่า ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในภาพรวมของประเทศไทย ในปี 2561 จ าแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
รายการ
จานวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละ
1) ยาใช้ภายนอก
3,040.43
11.31
2) ยาใช้ภายใน
138.34
0.51
3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง
20,267.85
75.42
4) อาหารเสริม
550.22
2.05
5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2,520.20
9.38
6) อื่นๆ เช่น น้าหอม เป็นต้น
356.10
1.33
รวม
26,873.14
100.00
แผนภูมที่ 4-48 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2561 จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
1) ยาใช้ภายนอก
11.31%

6) อื่นๆ เช่น น้าหอม เป็นต้น
1.33%
5) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
9.38%

2) ยาใช้ภายใน
0.51%

4) อาหารเสริม
2.05%

3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
เครื่องสาอาง
75.42%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-67

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สาหรับในปี 2562 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ
39.5 ล้านคน และเมื่อนาผลจากการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุขภาพของ
ชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาประมวลผลในแนวทาง
เดี ย วกั บ ปี 2561 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ร้ อ ยละ 46.20 ใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ คิ ด เป็ น จ านวน
18,249,000 คน โดยในส่วนนี้ ร้อยละ 91.93 ใช้บริการนวดแผนไทย และร้อยละ 12.55 ใช้บริการสปา ดังนั้น
จึงประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนวดแผนไทย จานวน 16,776,305 คน และใช้
บริการสปา จานวน 2,290,249 คน
จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยและใช้บริการสปาดังกล่าวข้างต้น
และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพตามตารางที่ 4-9 สามารถประมาณการ
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2562 จานวน 729,483.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 โดย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพ จานวน 31,989.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 และเป็น
ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 27,803.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 (ตารางที่ 4-12 และ
แผนภูมิที่ 4-49) และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเชิงสุขภาพและค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจะเท่ากับ
59,792.62 ล้านบาท
ตารางที่ 4-12 ประมาณการค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/
นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ ในภาพรวมของประเทศไทย) ในปี 2562
รายการ
1) ค่าโดยสารเครื่องบิน
2) ค่าโรงแรม/ สถานที่พัก
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4) ค่าซื้อสินค้า
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ สันทนาการ
7) ค่าบริการเชิงสุขภาพ
8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
รวม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

จานวนเงิน (ล้านบาท)
150,196.84
170,195.29
150,532.35
146,676.84
31,949.23
20,140.50
31,989.04
27,803.58
729,483.67

ร้อยละ
20.59
23.33
20.64
20.11
4.38
2.76
4.39
3.80
100.00

หน้าที่ 4-68

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4-49 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
เชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2562
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ สันทนาการ
2.76%
7) ค่าบริการเชิงสุขภาพ
4.39%
5) ค่าบริการท่องเที่ยว
4.38%

8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
3.80%
1) ค่าโดยสารเครื่องบิน
20.59%

4) ค่าซื้อสินค้า
20.11%
2) ค่าโรงแรม/ สถานที่พัก
23.33%
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
20.64%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในปี 2562 จานวน 27,803.56 ล้านบาท นั้น ประกอบด้วย
ค่ า ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ความงาม/ เครื่ อ งส าอาง มากที่ สุ ด จ านวน 20,969.57 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 75.42)
รองลงมา ยาภายนอก จ านวน 3,145.69 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 11.31) และค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ จ านวน
2,607.46 ล้านบาท (ร้อยละ 9.38) ตามลาดับ (ตารางที่ 4-11 และแผนภูมิที่ 4-48)
ตารางที่ 4-13 จานวนเงิน และสัด ส่ว นค่า ใช้จ่า ยเพื่อ เป็น ค่า ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ด้า นสุข ภาพของกลุ่ม ตัว อย่า ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในภาพรวมของประเทศไทย ในปี 2562 จ าแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
รายการ
จานวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละ
1) ยาใช้ภายนอก
3,145.69
11.31
2) ยาใช้ภายใน
143.13
0.51
3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง
20,969.57
75.42
4) อาหารเสริม
569.28
2.05
5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2,607.46
9.38
6) อื่นๆ เช่น น้าหอม เป็นต้น
368.43
1.33
รวม
27,803.56
100.0
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หน้าที่ 4-69

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมที่ 4-50 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2562 จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
1) ยาใช้ภายนอก
11.31%

6) อื่นๆ เช่น น้าหอม เป็นต้น
1.33%
5) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
9.38%

2) ยาใช้ภายใน
0.51%

4) อาหารเสริม
2.05%
3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
เครื่องสาอาง
75.42%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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หน้าที่ 4-70

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนและ
สนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) เพื่อเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 25602569) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก (Thailand Hub of Wellness and
Medical Services) ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2569)” โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย
7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ
มีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการให้มีความพร้ อม
กลยุ ทธ์ ดังกล่ าวจะต้องพัฒ นาในด้า นระบบสารสนเทศและข้ อ มูล ที่ส าคัญรองรับนโยบาย Medical Hub
เป็ น กิจ กรรมหลั กเพื่อสร้ างฐานข้อมูล สนั บ สนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้า นการ
จัดบริการสุขภาพ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยตามนโยบาย
ข้ อ มู ล ด้ า น Medical Hub ปั จ จุ บั น ยั ง กระจายอยู่ ต ามหน่ ว ยงานต่ า งๆ ขาดการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) การจัดทาศูนย์ข้อมูล รองรับนโยบาย Medical Hub
ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
พาณิชย์ และศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในการจัดทา (ร่าง) ดังกล่าว
ข้อมูลด้าน Medical Hub บางส่วนยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บจาเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติมโดยวิธีการเฉพาะ
เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล ดังนั้ น กรมสนั บสนุ นบริการสุ ขภาพจึงได้ดาเนินการ “การจ้างทาการวิจัยและส ารวจ
เพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้าน Medical Hub เพื่อการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub”
ในครั้งนี้ เพื่อให้กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีข้อมูลสาหรับการจัดทาศูนย์ข้อมูล
รองรั บ นโยบาย Medical Hub (Medical Hub Intelligence Center: MHIC) และมี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้ง
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ และหน่ ว ยงานต่างๆ สามารถนาข้อมูล ด้านการท่ อ งเที่ยวเชิ งสุ ขภาพไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อ ให้มีข้อมูล
สาหรับติดตามผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ในการวิจัยและสารวจในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การสารวจข้อมูลปฐมภูมิในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและใช้บริการด้านการแพทย์ และใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน
และบริการสุขภาพอื่นๆ)
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1. สรุปผลการศึกษา
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและใช้บริการด้านการแพทย์กับ
บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้ าพุ ร้ อ น และบริ ก ารสุ ข ภาพอื่ น ๆ) ด าเนิ น การส ารวจใน
สถานพยาบาลชั้นนาของประเทศ เช่น ณ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี
แม่ฮ่องสอน สระบุรี และหนองคาย เช่น โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลสมิตติเวช
โรงพยาบาลยั น ฮี อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล โรงพยาบาลกรุ ง เทพ โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลวิภ าวดี
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพ
(ภู เ ก็ ต ) โรงพยาบาลปางมะผ้ า และโรงพยาบาลสระบุ รี เป็ น ต้ น และในสถานบิ น หลั ก 3 แห่ ง ได้ แ ก่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
สามารถส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ จ านวน 1,534 ตั ว อย่ า ง 1 ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์ จานวน 475 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.96) และกลุ่มที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ จานวน 1,124 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 73.27) ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การใช้บริการด้านการแพทย์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์เป็นเพศหญิงในสัดส่วน
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 58.86 ต่อ ร้อยละ 41.14) อยู่ในช่วงอายุ 45-54 ปี ในสัดส่วน
มากที่สุด (ร้อยละ 27.85) รองลงมา มีอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 25.53) สมรสแล้วเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 75.95)
 ประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นเจ้าของกิจการในสัดส่วนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 30.59) รองลงมา เป็นแม่บ้าน (ร้อยละ 14.56) เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
(ร้อยละ 14.14) เกษียณอายุ (ร้อยละ 13.08) เป็นต้น
 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.25) มีรายได้ไม่เกิน 5,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.61)
 กลุ่มตัวอย่างเป็นคนในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นสัญชาติจีนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
4.64) รองลงมา เมียนมา (ร้อยละ 4.22) ลาว (ร้อยละ 2.32) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 1.05) ญี่ปุ่น
(ร้อยละ 0.84) และประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 86.92) ตามลาดับ
การทราบเกี่ยวกับบริ การด้ านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย และสื่ อ
ที่ทาให้ทราบ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.97)
ทราบเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ
เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 64.75) รองลงมา ทราบจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/

1

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนใช้บริการทั้ง บริการด้านการแพทย์ และบริการเชิงสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 5-2

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 24.46) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 20.86) และเว็บไซต์ของสถานพยาบาล
(ร้อยละ 19.90)
ความตั้ งใจและสาเหตุ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยครั้ ง นี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.86) ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์
ในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาประเทศไทย มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 11.14) ที่ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ
ด้านการแพทย์ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เจ็บป่วย/ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง (ร้อยละ
48.00) ชื่อเสียงบริการทางการแพทย์/ สถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 30.00)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) ราคาค่าบริการในประเทศไทยต่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน (ร้อยละ 85.50)
โดยมีผ ลต่อการตัดสิ น ใจอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ในสั ดส่ ว นมากที่สุ ด (ร้อยละ 42.71) และอยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 28.64)
(2) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย (ร้อยละ 84.30) โดยมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 61.75) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 27.05)
(3) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย (ร้อยละ 77.68) โดยมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 63.13) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 27.93)
(4) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศตนเอง (ร้อยละ 76.17) โดยมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.94) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 31.45)
(5) การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ (ร้อยละ 40.46) โดยมีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 42.80) และอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 33.74)
การติดต่อประสานงานกับสถานบริการด้านการแพทย์/ ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์
ก่ อ นเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก ารในประเทศไทย กลุ่ ม ตั ว อย่ างนั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ที่ ตั้ ง ใจมาใช้ บ ริ ก าร
ด้า นการแพทย์ใ นประเทศไทยส่ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 74.60) ติด ต่อ ประสานงานล่ว งหน้า กับ สถานบริ ก าร
ด้านการแพทย์/ ตัวแทนสถานบริการด้านการแพทย์ ก่อนเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย โดยใช้ช่องทางการ
ติดต่อหลากหลายช่องทาง 1) เคาน์เตอร์บริการในประเทศ ได้รับความสะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ
85.45) 2) ผ่านตัวแทน ได้รับความสะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.88) 3) โทรศัพท์ ได้รับความ
สะดวกในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.23) 4) อีเมล์ ได้รับความสะดวกในระดับดี (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50)
และ 5) บูธจากการร่วมงาน Event ในประเทศได้รับความสะดวกในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.53)
สถานบริ ก ารด้ า นการแพทย์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในครั้ ง นี้ สถานบริ ก ารด้ า นการแพทย์ ห ลั กที่
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 92.70)
ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้
บริการด้านการแพทย์ ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.21) โดยเป็นประเภท ผู้ป่วยนอก
(OPD) เฉลี่ ย 1.09 ครั้ ง และผู้ ป่ วยใน (IPD) เฉลี่ ย 1.53 วัน รองลงมา การรักษากระดูกข้ อต่อเส้ นเอ็น และ
กล้ามเนื้อ (ร้อยละ 8.58) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย 1.80 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 3.44 วัน การรักษาโรคมะเร็ง
(ร้อยละ 8.37) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย 1.12 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 30.17 วัน การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
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(ร้อยละ 4.08) โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย 1.13 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 2.18 วัน และทันตกรรม (ร้อยละ 4.08)
โดยเป็นประเภท OPD เฉลี่ย 2.00 ครั้ง และ IPD เฉลี่ย 2.67 วัน
ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามสัญชาติ
 กลุ ่ม ตัว อย่า งนัก ท่อ งเที ่ย วชาวจีน ใช้บ ริก ารรัก ษาผู ้ม ีบ ุต รยากในสัด ส่ว นมากที ่ส ุด
(ร้อ ยละ 62.50) รองลงมา ใช้บริการรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 18.75) ใช้บริการ
ทั น ตกรรมกั บ การศั ล ยกรรมผ่ า ตั ด แปลงเพศ ในสั ด ส่ ว นเท่ า กั น (ร้ อ ยละ 12.50 เท่ า กั น ) และใช้ บ ริ ก าร
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (ร้อยละ 6.25)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
35.00) รองลงมา บริการทันตกรรม (ร้อยละ 25.00) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจและการรักษากระดูกข้อต่อ
เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 10.00 เท่ากัน)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ใช้บริการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 60.0)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวลาวทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ใช้บริการตรวจสุขภาพ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ใช้บริการเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ใช้บริการ
ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ และบริการสุขภาพ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 33.3)
ประเภทบริการด้านการแพทย์ที่ใช้บริการในครั้งนี้ จาแนกตามช่วงรายได้/ เดือน
 กลุ่ มตัว อย่ างนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ต่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ส หรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 43.17) รองลงมา การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ (ร้อยละ 7.91)
และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 7.19) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 1,000 - 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน ใช้บริการ
ตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.81) รองลงมา การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ
(ร้อยละ 10.24) และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 8.43) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 5,001 - 9,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน ใช้บริการ
ตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.81) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 10.94) และการ
รักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 9.38) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ 10,000 - 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 41.46) รองลงมา การรักษาโรคมะเร็ง บริการทันตกรรม
และการรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 9.76 เท่ากัน) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี รายได้ 25,001 - 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือน
ใช้บริการตรวจสุ ขภาพในสั ดส่วนมากที่สุ ด (ร้อยละ 57.69) รองลงมา การรักษากระดูก ข้อต่อเส้นเอ็น และ
กล้ามเนื้อ (ร้อยละ 15.38) และการรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 7.69) ตามลาดับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เดือนขึ้นไป
ใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 63.33) รองลงมา การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็น และ
กล้ามเนื้อ (ร้อยละ 13.33) และการรักษาโรคมะเร็ง และบริการทันตกรรมในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 6.67)
ตามลาดับ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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รูปแบบการจ่ายเงินค่าใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้บ ริ การด้านการแพทย์ ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 87.32) จ่ายเงินเอง เพื่อเป็นค่าใช้บริ การทาง
การแพทย์/ การรักษาพยาบาล มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 9.00) ที่มีประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ นอกนั้น
ใช้สิทธิรัฐสวัสดิการ (ร้อยละ 0.82) และสิทธิประกันสังคม (ร้อยละ 1.02)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว ส่วนใหญ่จ่ายเงินเองเพื่อเป็น
ค่าบริการทางการแพทย์/ การรักษาพยาบาล (ร้อยละ 95.00, 78.26, 80.00, และ 91.67 ตามลาดับ)
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.67) มีประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์/ การรักษาพยาบาล
ระดับความคุ้มค่าในการใช้บริการด้านการแพทย์/ การรักษาพยาบาลในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
นัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติที่ใ ช้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์ มีค วามเห็น ว่า ค่า ใช้จ่า ยในการใช้บ ริก ารทาง
การแพทย์ / การรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 41.72)
และอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 24.30) ในขณะที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.18 และอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 2.80
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน เห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป และระดับ
น้อย-ปานกลางมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00 เท่ากัน) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีน เห็นว่าค่ารักษาพยาบาล
สูงเกินไป เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และญี่ปุ่น เห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางลงมา
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 75.00 และร้อยละ 66.67 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
และญี่ปุ่น เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลสูงเกินไป เมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ และลาว เห็นว่ามีความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 80.00 และ ร้อยละ 63.63 ตามลาดับ)
ความต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ด้านการแพทย์ มีความต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติมในการให้บริการด้านการแพทย์ 5 อันดับแรก
ได้แก่ 1) ขยายระยะเวลาของวีซ่าให้ ยาวนานขึ้น (ร้อยละ 35.44) 2) ล่ามภาษา (ร้อยละ 29.11) 3) ช่องทาง
การติดต่อสถานพยาบาลให้มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว (ร้อยละ 28.27) 4) ความพร้อมด้านเครื่องมือ
แพทย์ (ร้อยละ 14.77) และ 5) แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ร้อยละ 12.87)
จุดเด่นของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ใช้บ ริการด้านการแพทย์ มีความเห็น ว่าบริก ารด้า นการแพทย์ข องประเทศไทยมีจุด เด่น 5 อันดับ แรก
ได้แ ก่ 1) คุณภาพของบุค ลากรทางการแพทย์ (ร้อ ยละ 58.77) 2) ความทัน สมัยของเครื่อ งมือ /อุปกรณ์
(ร้อ ยละ 46.49) 3) อัต ราค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ถู ก เปรี ย บเที ย บกั บ คุ ณ ภาพของบริ ก าร (ร้ อ ยละ 41.23)
4) การอานวยความสะดวกในการเดิน ทางมาใช้บริการทางการแพทย์ (ร้อยละ 36.18) และ 5) สิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนไข้/ ญาติ/ ผู้ติดตาม (ร้อยละ 29.39)
การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.01) ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 20.99) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ โดยซื้อจากห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.94) รองลงมา รองลงมา ร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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29.59) และซื้อผ่านเว็บไซต์ (ร้อยละ 6.12) ส่วนร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 2.04)
ตามลาดับ
การกลับมาใช้ บริ การด้ านการแพทย์ ในประเทศไทยอีกในอนาคต กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 95.86) จะกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์
ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ แสดงถึงความประทับใจในการใช้บริการ
ด้านการแพทย์ของประเทศไทย
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว จีน มาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่
จะกลับมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
 กลุ่ มตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเกาหลี ใต้ ทั้ ง หมด (ร้ อยละ 100.0) ไม่ กลั บมาใช้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์ในประเทศไทยอีก หากต้องใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
ปัญหาอุปสรรคที่ประสบในการเข้ามาใช้บริ การด้านการแพทย์ในประเทศไทย กลุ ่ม ตัว อย่า ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์บางส่วน มีความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคที่ประสบใน
การเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย ในด้านการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ตัวแทนบริษั ท
ท่องเที่ยวต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ส่งผลให้การดูแลค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับจานวนเงินที่จ่ายไป
การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จักให้มาใช้บริ การด้านการแพทย์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.13) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก
ให้มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
การพิจารณาเลือกประเทศอื่นนอกเหนื อจากประเทศไทย เพื่อใช้บริ การด้านการแพทย์ กลุ่ ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.54) ไม่ได้พิจารณาเลือก
ประเทศอื่นเพื่อใช้บริการด้านการแพทย์ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 18.46) ที่พิจารณาเลือกประเทศอื่นด้วย เช่น
สิงคโปร์ เป็นต้น
จานวนครั้ งในการเดิ นทางเพื่ อใช้ บริ การด้ านการแพทย์ในต่ างประเทศ และในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ด้านการแพทย์เดินทางไปใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ เฉลี่ย 3.91 ครั้ง ซึ่งในส่วนนี้เป็นการเดินทางมา
ประเทศไทย เฉลี่ย 3.03 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 77.49 ของการไปใช้บริการด้านการแพทย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการด้านการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการ
ด้ า นการแพทย์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจ จ านวน 475 คน เป็ น กลุ่ ม ที่ ตั้ ง ใจมาใช้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์ จานวน 426 ตัวอย่าง (ร้อยละ 89.68) และกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ จานวน 49 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 10.32) โดยในกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการด้านการแพทย์จะไม่ได้มีการนัดหมายกับสถานพยาบาล
ล่วงหน้า สาเหตุที่ใช้บริการ เช่น ประสบอุบัติเหตุ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จัก ชักชวน เป็นต้น โดยประเภทบริการที่ใช้
เป็นโรคที่ไม่รุนแรง เช่น ทันตกรรม การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ เวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
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ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การเดินทางมาใช้บริการด้านการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย 254,202.46 บาท/ คน/ ทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ทั่วไปที่มีค่าใช้จ่าย 49,141.58 บาท/ คน/ ทริป2 จึงเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 5.17
เท่า โดยเป็นค่าใช้บริการทางการแพทย์ จานวน 183,858.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในขณะที่ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมีสัดส่วนไม่สูงมาก (ร้อยละ 0.92) ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ค่ าโรงแรม/ สถานที่ พั ก ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า ฯลฯ ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติทั่วไป
เมื่อพิจารณาเป็น รายประเภทของบริการด้านการแพทย์ที่ใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติใช้บริการตรวจสุขภาพในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 50.21) นอกนั้นจะใช้บริการด้านการแพทย์ที่
หลากหลาย เช่น การรักษากระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ร้อยละ 8.58 การรักษาโรคมะเร็ง ร้อยละ
8.37 การป้องกันดูแลเส้ นเลื อดหัวใจ ร้อยละ 4.08 เป็นต้น สาหรับในด้านค่ารักษาพบว่า การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะมีค่ารักษาสูงสุด ประมาณ 2,010,000 บาท/คน รองลงมาเป็น ค่ารักษาโรคมะเร็ง 705,521.22 บาท/
คน ค่าศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ 502,761.29 บาท/คน การรักษาผู้มีบุตรยาก 484,562.50 บาท/คน เป็นต้น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนั้น พบว่า เป็นการซื้อยาใช้ภายใน ในสัดส่วนมากที่สุด
(ร้อยละ 58.72) รองลงมา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง (ร้อยละ 16.66) ยาใช้ภายนอก (ร้อยละ
14.39) สาหรับค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนที่ซื้อนั้นพบว่า เป็นค่ายาใช้ภายใน มากที่สุด 9,683.91
บาท/คน/ทริป รองลงมา ค่ายาใช้ภายนอก 4,300 บาท/คน/ทริป ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอาง
4,003.03 บาท/คน/ทริป
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในภาพรวมของ
ประเทศไทย นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มี จ านวน
38,178,194 คน และจากการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุ ขภาพของ
ชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 1.6 มีวัตถุประสงค์หลักมาใช้บริการด้านการแพทย์ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้น
ในการประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์จึงใช้สัดส่วนดังกล่าว
ในการประมาณการจานวนผู้มาใช้บริ การด้านการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งสามารถประมาณได้ว่ามีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักมาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยในปี 2561 จานวน 610,851 คน
รวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์จานวนทั้งสิ้นประมาณ 112,331.25 ล้านบาท/ ปี โดยเป็นค่าการรักษา
โรคมะเร็งในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 29.90) รองลงมา เป็นค่าการตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 7.66) ค่ารักษา
กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 5.69) ค่าการรักษาผู้มีบุตรยาก (ร้อยละ 3.88) ค่าการปลูกถ่าย
อวัยวะ (ร้อยละ 4.61) ค่าการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ (ร้อยละ 3.46) ตามลาดับ ในส่วนของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์มีมูลค่า 1,421.02
ล้านบาท โดยเป็นการซื้อยาภายในมากที่สุด (ร้อยละ 58.72) รองลงมา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/เครื่องสาอาง
2
3

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานสถิติท่องเทีย่ ว ปี 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์และสุขภาพ ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ปี 2561
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(ร้อยละ 16.66) ยาใช้ภายนอก (ร้อยละ 14.39) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 6.49) และอาหารเสริม (ร้อยละ
3.74) ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์ จะมีมูลค่าประมาณ 113,752.28 ล้านบาท
ส าหรั บ ในปี 2562 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าคาดว่ า จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ประมาณ 39.5 ล้ านคน และเมื่อน าผลจากการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการ
ด้ า นสุ ข ภาพของชาวต่ า งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
มาประมวลผลในแนวทางเดียวกับปี 2561 สามารถประมาณได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์
หลั ก มาใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศไทยในปี 2562 จ านวน 632,000 คน รวมค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ก าร
ด้านการแพทย์จานวนทั้งสิ้นประมาณ 121,917.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 8.53 และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการทางการแพทย์
มีมูลค่า 1,430.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 0.64 รวมค่าใช้จ่ายบริการด้านการแพทย์
และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพประมาณ 123,348.01 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.44
1.2 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยและใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/
นวดแผนไทย/น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ) ดาเนินการสารวจใน 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง และท่ า อากาศยานนานาชาติ ภู เ ก็ ต และ ณ
สถานพยาบาลเอกชนชั้นนาของประเทศไทย สามารถสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้จานวน 1,124 ราย
หรือร้อยละ 73.27 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ
 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพเป็นเพศหญิงในสัดส่วนมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 70.37 ต่อ ร้อยละ 29.63) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
44.31) เป็นโสดในสัดส่วนใกล้เคียงกับสมรสแล้ว (ร้อยละ 50.09 และร้อยละ 48.31 ตามลาดับ)
 ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
24.38) และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20.73)
 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 76.16)
 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อเดือนเป็นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 79.54) โดยเป็น
สัญชาติจีนมากที่สุด (ร้อยละ 76.90) รองลงมา มาเลเชีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว (ร้อยละ 13.35, 2.90, 1.51
และ 0.44 ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านสปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ
1) การทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพมากกว่าครึ่งเล็กน้อย (ร้อยละ 53.30) ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คน
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รู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 50.00) รองลงมา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 39.97)
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 28.60) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 15.22) ตามลาดับ
2) การรู้จักประเภทของบริการเชิงสุขภาพของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
สปา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิ งสุขภาพมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ
16.18) ที่รู้จักบริการสปาของไทยก่อนเดิน ทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่ อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/
คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 36.55) รองลงมา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ร้อยละ 17.24)
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.86) เว็บไซต์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย/น้าพุร้อน และบริการสุขภาพ
อื่นๆ (ร้อยละ 12.41) ตามลาดับ
นวดแผนไทย กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุ ขภาพ ส่ ว นใหญ่
(ร้อยละ 94.09) รู้จักบริการนวดแผนไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/
ญาติ/ คนรู้ จั กแนะน ามากที่สุ ด (ร้ อยละ 29.74) รองลงมา ทราบจากสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
(ร้อยละ 25.12) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.70) ตามลาดับ
น้าพุร้ อน กลุ่ มตัวอย่ างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ มีเพียงส่ วนน้อย
(ร้อยละ 4.46) ที่รู้จักบริการน้าพุร้อนของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/
ญาติ/ คนรู้จักแนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 64.86) รองลงมา ทราบจากสื่ อสังคมออนไลน์ (Social
Media) (ร้อยละ 13.51)
การใช้ปัจจัยด้านบริการเชิงสุขภาพต่างๆ เพื่อการประกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.77) ใช้ปัจจัยด้านบริการ
เชิงสุ ขภาพเป็ น ปั จ จั ย ประกอบการตัดสิ น ใจเดินทางมาประเทศไทย โดยสนใจมาใช้บริการนวดแผนไทย
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 97.21) รองลงมา สนใจมาใช้บริการสปา (ร้อยละ 9.69)
ประเภทสื่ อที่ ท าให้ ทราบข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ บริ การเชิ งสุ ขภาพต่ า งๆ ระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
เชิงสุขภาพทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 48.57)
รองลงมา เป็นสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา (ร้อยละ 35.92) ทราบจากมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 24.42)
และทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 17.91) โดยเป็นวารสารด้านการท่องเที่ยวในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
43.78) และเอกสารแนะนาบริการของโรงแรม (ร้อยละ 37.31)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเชิงสุขภาพ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การแนะนาของญาติ/
เพื่อน/คนรู้ จั ก (ร้ อ ยละ 46.35) 2) การแนะน าของมั ค คุ เ ทศก์ (ร้ อ ยละ 28.79) 3) ข้ อ มู ล จากสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ร้อยละ 21.48) 4) มีบริการภายในโรงแรมที่พัก (ร้อยละ 14.08) และ 5) การแนะนาของ
พนักงานโรงแรม/ สถานพยาบาล (ร้อยละ 14.08)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ 5-9

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทบริการเชิงสุขภาพที่ใช้บริการ
สปา กลุ่มตัว อย่ างนั กท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริก ารสปาจะใช้บริก ารประเภท Day spa
ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 47.55) รองลงมา Hotel & Resort Spa (ร้อยละ 30.77) Club spa (ร้อยละ 9.09)
และ Medical Spa (ร้อยละ 4.90) โดยใช้บริการในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 69.11 ต่อ
ร้อยละ 30.89) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 45.53) และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง
1,000 - 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 44.72)
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทย ใช้บริการนวดแผน
ไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานพักแรมมากที่สุด (ร้อยละ 46.93) รองลงมา ใช้ บริการนวดแผนไทย
บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 32.17) ใช้บริการนวดแผนไทยภายในสถานที่พักแรม (ร้อยละ
15.10) โดยใช้บริการในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเชิงสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ เห็นว่าการให้บริการเชิงสุขภาพมีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางในสัดส่วนมากที่สุ ด
(ร้อยละ 51.20) อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 26.10) และอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.72) ในขณะที่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ (17.76) และอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 4.30) แสดงให้เห็นว่าบริการเชิงสุขภาพของไทย
มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพบริการที่ได้รับ
สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่น ๆ
สปา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปามีความประทับใจจากการใช้บริการ
สปาในด้านการบริการที่ดีต่อสุขภาพ การให้บริการของพนักงานที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการได้เป็น
อย่างดี สถานที่สะอาด รวมทั้งราคาค่าบริการ
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยมีความประทับต่อ
บริการนวดแผนไทยที่ช่วยให้ร่างกายมีความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ค่าบริการไม่สูง เป็นบริการที่ดี พนักงาน
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับบริการจากที่อื่น
จุดเด่นและจุดด้อยของบริการเชิงสุขภาพ
สปา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปามีความเห็นว่าสปามีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อย
ในทุกประเด็นที่ประเมิน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มาตรฐานการให้บริการ มากที่สุด รองลงมา
ความเป็นกันเองของพนักงาน สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา ตามลาดับ
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยมีความเห็นว่านวด
แผนไทยมีจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยในทุกประเด็นที่ประเมิน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเป็น
กันเองของพนักงาน มากที่สุด รองลงมา มาตรฐานการให้บริการ สถานที่ให้บริการ สมุนไพรที่ใช้ และราคา
ตามลาดับ
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น้าพุร้อน กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการน้าพุร้อนมีความเห็นว่าต่อจุดเด่นของ
น้าพุร้อน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สถานที่ให้บริการ มากที่สุด รองลงมา สมุนไพรที่ใช้ มาตรฐาน
การให้บริการ ราคา และความเป็นกันเองของพนักงาน ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต ปัจจัย 5 อันดับแรกที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการเชิงสุขภาพในอนาคต ได้แก่ 1) ทักษะความเชี่ยวชาญ
อัธ ยาศัย ไมตรี ของพนั กงาน ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 89.24) 2) มาตรฐานการให้บริการ (ค่าเฉลี่ ยร้อยละ 88.08)
3) ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.12) 4) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ (ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 84.89) และ 5) อัตราค่าบริการ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.70)
การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กลุ่มตัว อย่างนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 82.55)
ไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จังหวัดที่ต้องการไปใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด ที่ ต้ อ งการไปใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพในอนาคต ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด (ร้อยละ 66.81) รองลงมา ชลบุรี (ร้อยละ 23.46) เชี ยงใหม่ (ร้อยละ 3.78) และ
ภูเก็ต (ร้อยละ 2.70) ตามลาดับ
การจะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพ ในประเทศไทยอีกในอนาคต กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.04) จะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย
อีกในอนาคต
 นักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่จะกลับมา
ใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต
 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) จะไม่กลับมาใช้บริการด้านสุขภาพของไทย
อีกในอนาคต
การแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย
สปา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสปาส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 60.23)
จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการสปาในประเทศไทย
นวดแผนไทย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ
99.01) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการนวดแผนไทย
น้ าพุ ร้ อ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารน้ าพุ ร้ อ นมี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย
(ร้อยละ 23.18) จะแนะนาญาติ/ เพื่อน/ คนรู้จัก ให้มาใช้บริการน้าพุร้อน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน และ
บริการสุขภาพอื่นๆ) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
และใช้บริการเชิงสุขภาพ เฉลี่ย 39,973.91 บาท/ คน/ ทริป
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ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/
น้าพุร้ อน และบริ การสุขภาพอื่น ๆ) ในภาพรวมของประเทศไทย จากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มีจานวน 38,178,194 คน และจากการสารวจพฤติกรรม
การใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของชาวต่ า งชาติ ในปี พ.ศ. 255 5 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 46.20 ใช้บริการเชิงสุขภาพ คิด
เป็นจานวน 17,638,326 คน โดยในส่วนนี้ ร้อยละ 91.93 ใช้บริการนวดแผนไทย และร้อยละ 12.55 ใช้บริการ
สปา จึงประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนวดแผนไทย จานวน 16,214,913 คน และ
ใช้บริการสปา จานวน 2,213,610 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพใน
ภาพรวมของประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด จานวน 705,072.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิง
สุขภาพ จานวน 30,918.57 ล้านบาท (ร้อยละ 4.39) และเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 26,873.17
ล้านบาท (ร้อยละ 3.80)
สาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการเชิงสุขภาพ จานวน 30,918.57 ล้านบาท เป็นค่าบริการนวด
แผนไทยมากที่สุด จานวน 20,965.39 ล้านบาท (ร้อยละ 67.81) และเป็นค่าบริการสปา จานวน 8,035.96
ล้านบาท (ร้อยละ 25.99) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 26,873.17 ล้าน
บาท เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/ เครื่องสาอางมากที่สุด จานวน 20,267.85 ล้านบาท (ร้อยละ 75.42)
รองลงมา ยาภายนอก จ านวน 3,040.43 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 11.31) และค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ จ านวน
2,520.20 ล้านบาท (ร้อยละ 9.38) ตามลาดับ
ในปี 2562 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ
39.5 ล้านคน และเมื่อนาผลจากการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์และบริการด้านสุขภาพของ
ชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2555 ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาประมวลผลในแนวทาง
เดี ย วกั บ ปี 2561 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ร้ อ ยละ 46.20 ใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ คิ ด เป็ น จ านวน
18,249,000 คน โดยในส่วนนี้ ร้อยละ 91.93 ใช้บริการนวดแผนไทย และร้อยละ 12.55 ใช้บริการสปา ดังนั้น
จึงประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการนวดแผนไทย จานวน 16,776,305 คน และใช้
บริการสปา จานวน 2,290,249 คน
จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทยและใช้บริการสปาดังกล่าว
ข้างต้น และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในการท่องเที่ยวและใช้บริการเชิงสุขภาพ สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวทั้ งหมดในปี 2562 จ านวน 729,483.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 โดยเป็ น
ค่าใช้จ่ายด้านบริการเชิงสุขภาพ จานวน 31,989.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 และเป็นค่าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ จานวน 27,803.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 ทั้งนี้ เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์
เสริ มความงาม/ เครื่ องส าอาง มากที่สุ ด จานวน 20,969.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46
รองลงมา ยาภายนอก จานวน 3,145.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.39 และค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จานวน 2,607.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.46 ตามลาดับ
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2. ข้อเสนอแนะ
2.1 การใช้บริการด้านการแพทย์
1) เนื่ องจากสื่ อบุ คคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จักแนะนา เป็นช่องทางที่ส าคั ญที่สุ ดที่ ท าให้
นั กท่องเที่ย วรั บ รู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ บริการด้านการแพทย์ของไทย และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง สื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วจะให้ ข้ อมู ลที่ เป็ นคุ ณต่ อบริ การ
ด้านการแพทย์ ไทย ก็ต่อเมื่ อได้รั บบริ การที่ คุ้ มค่ าและมี ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์จึงควรให้ความสาคัญกับการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ไม่ควรฉวย
โอกาสคิดค่าบริการสูงเกินควร
2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นอาเซียนและเอเชียเป็นตลาดบริการด้านการแพทย์ที่สาคัญ
จึงควรศึกษาวิเคราะห์ตลาดบริการด้านการแพทย์ในประเทศเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์จุ ดอ่อนและจุดแข็ง ของ
บริ ก ารด้ า นการแพทย์ ใ นประเทศนั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถน าเสนอบริ ก ารผ่ า นสื่ อ ที่ เ หมาะสมและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ควรกาหนดมาตรฐานอัตราค่าบริการด้านการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลแห่ง ใด
แห่ง หนึ่ง ฉวยโอกาสคิด ค่า รัก ษาพยาบาลในอัต ราที่สูง เกิน จริง เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด ผลกระทบต่อ ภาพลัก ษณ์
บริการด้านการแพทย์ โดยรวมของไทย
4) ควรให้ความสาคัญในด้านการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารและสามารถสร้ า งรายได้ สู ง แทนที่ จ ะให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพเป็ น หลั ก โดยควรศึ ก ษา
ความต้องการบริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น นัก ท่อ งเที่ย วชาวจีนใช้บริการ
รักษาผู้มีบุตรยากในสัดส่วนมากที่สุด นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ใช้บริการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศเป็นส่วนใหญ่
เป็นต้น
5) ควรศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านการแพทย์ในด้านความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุด
6) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 95.86)
จะกลับ มาใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ใ นประเทศไทยอีก หากต้อ งใช้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์ในต่างประเทศ
ดังนั้น จึงควรส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์ และการสร้างความสัม พัน ธ์ที่ดีอ ย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับมาใช้บริการในประเทศไทยอีกในอนาคต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น
7) นั กท่ องเที่ ย วชาวเกาหลี ใต้ ทั้ งหมดไม่ กลั บมาใช้ บริ การทางการแพทย์ ในประเทศไทยอี ก
หากมีค วามจาเป็น ต้อ งใช้บ ริก ารด้า นการแพทย์ใ นต่า งประเทศ แสดงให้เ ห็น ว่า มีค วามไม่พึง พอใจต่อ
การเข้ามารับ บริการครั้งนี้ในประเทศไทย และเป็นเพียงประเทศเดียวที่ แ สดงความคิด เห็น ในลั ก ษณะนี้
จึ งควรดาเนิ น การศึกษาวิจั ย เชิ งลึ กเพื่ อค้ น หาสาเหตุ ที่แท้จริงต่อไป
8) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการด้านการแพทย์มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ใช้บริการด้านการแพทย์ในครั้งนี้เฉลี่ย 254,202.46 บาท/คน/ทริป ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีค่าใช้จ่าย
49,141.58 บาท/คน/ทริป จึงเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 5.17 เท่า รัฐบาลควรให้
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ความสนใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการบริการด้านการแพทย์ให้ติดอันดับแรกๆ ของโลก
2.2 บริการเชิงสุขภาพ
1) สื่อ บุค คล คือ เพื่อ น/ ญาติ/ คนรู้จัก แนะนา และสื่อ สัง คมออนไลน์ (Social Media)
มีบทบาทสาคัญในการทาให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลด้านบริการเชิงสุขภาพ ทั้งก่อนเดินทางมาประเทศไทย
และในระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ให้บริการเชิงสุขภาพจึงควรให้ความสาคัญกับการบริการที่
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านความคุ้มค่าของบริการ โดยการพัฒนาคุณภาพ
บริการให้เหมาะสมกับราคา ไม่ควรฉวยโอกาสคิดค่าบริการสูง
2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.18)
ที่รู้จักบริการสปาของไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรู้จัก
แนะนา ในสัดส่วนมากที่สุด ในขณะที่ประเทศไทยมีสถานประกอบการสปาจานวนมากและมีชื่อเสียง ดังนั้น จึง
ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสปาไทยในระดับโลกให้มากขึ้นผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
จานวนมาก โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
3) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ เห็นว่า การให้บริการเชิงสุ ขภาพ
มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลางในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.20) อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 26.10) ในขณะที่
อยู่ในระดับมาก มีเพียงร้อยละ 17.76 และอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 4.30 ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมกับราคาโดยด่วน
เพื่อให้ นั กท่ องเที่ ยวที่ ใช้ บริ การเกิ ดความคุ้ มค่ า เพื่อไม่ ให้ ส่ งผลกระทบต่ อชื่ อเสี ยงของบริ การเชิ งสุ ขภาพ
โดยเฉพาะนวดแผนไทย
4) กลุ่มตัว อย่างนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่ใช้บริการเชิงสุขภาพ ส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 82.55)
ไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึง
ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ ณ สนามบิน
นานาชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในช่วงกาลังเดินทางเข้าประเทศ
5) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และลาว
รวมทั้งประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการเชิงสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทยอีกในอนาคต ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวญี่ ปุ่นทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) จะไม่กลับมาใช้บริการด้านสุขภาพของไทยอีกในอนาคต
จึ งควรศึกษาความคิดเห็ น ของนั ก ท่ องเที่ย วญี่ปุ่นต่ อบริ การเชิงสุ ขภาพของไทย เพื่อนามาปรับปรุง แก้ ไ ข
การบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
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ภาคผนวก
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
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NO.


แบบสอบถาม
ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ต่อบริการด้านการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อบริการด้านการแพทย์
และบริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน
มา ณ โอกาสนี้

การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ท่านใช้บริการทางการแพทย์ หรือบริการเชิงสุขภาพ หรือไม่
 1) ใช้บริการ

 2) ไม่ได้ใช้บริการ (ยุติการสัมภาษณ์)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทาง
1. ประเทศถิ่นที่อยู่ (Residence) ………………………ประเทศที่เป็นสัญชาติ (Nationality)……………………...............................
2. ลักษณะการจัดการเดินทางครั้งนี้
 1) ผ่านบริษัททัวร์
 2) จัดการเดินทางด้วยตนเอง
3. การเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ใช่หรือไม่
 1) ครั้งแรก
 2) ไม่ใช่ครั้งแรก เป็นครั้งที่………….. (ในช่วงปี ค.ศ. 2016 - 2018)
4 ระยะเวลาทีท่ ่านสามารถพาพักในประเทศไทยในครั้งนี้ ตามสิทธิ์ที่กาหนดใน VISA …………………………วัน
ระยะเวลาที่ท่านพานักจริง………………………วัน
5. ในการเดินทางครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทาง ………........…. คน (รวมตัวท่าน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) มาคนเดียว
 2) คู่รัก
 3) คู่สมรส
 4) บุตร …………คน
 5) ญาติ…………………คน
 6) เพื่อน……………..คน  99) อื่น ระบุ……………….
6. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย ครั้งนี้
 1) พักผ่อนในวันหยุด (Holiday)  2) ประชุม/ พบปะสังสรรค์ (Meeting)  3) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา (Sports)
 4) ติดต่อธุรกิจ (Business)
 5) ค่าตอบแทน/รางวัลจากที่ทางาน (Incentive)
 6) ใช้บริการทางการแพทย์และบริการสุขภาพ (Medical & Wellness)
 7) เพื่อการศึกษา (Education)
 8) เข้าร่วมการประชุม (Convention)  9) แวะพักระหว่างเดินทาง (Transit)
 10) ทางาน (Employment)  11) ชมงานแสดงสินค้า (Exhibition)
 99) อื่นๆ (ระบุ) ................................................
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางการแพทย์ (Medical Service) (ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการทาง
การแพทย์)
1. ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ท่านเคยทราบเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย มาก่อนหรือไม่
 1) ไม่เคยทราบ
 2) ทราบ ท่านทราบจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2.1) เว็บไซด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  2.2) เว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว  2.3) เว็บไซด์ของสถานพยาบาล
 2.4) เว็บไซด์ด้านการแพทย์  2.5) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  2.6) เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา
 2.7) สื่อสิ่งพิมพ์  2.8) บริษัทนาเทีย่ ว  2.9) ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ / บริษัทตัวแทนด้านสุขภาพ
 2.99) อื่นๆ ระบุ……………………………..…………….
2. ท่านใช้บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้เพราะเหตุใด
 1) ตั้งใจมาใช้บริการตั้งแต่ก่อนเดินทาง
 2) ไม่ได้ตั้งใจมาใช้บริการ โปรดระบุสาเหตุที่ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2.1) เจ็บป่วย/ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุในระหว่างเดินทาง
 2.2) การชักชวนจากบุคคลต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว แท็กซี่ เป็นต้น
 2.3) รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์จากสื่อ/แหล่งข้อมูลต่างๆ ทาให้เกิดความสนใจ
 2.4) ชื่อเสียงบริการทางการแพทย์/สถานพยาบาล ในประเทศไทย
 2.99) อื่นๆ ระบุ…………………………………………….
(ข้ามไปตอบข้อ 6)
3. ในกรณีที่ท่านตั้งใจมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย โปรดระบุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทาง
การแพทย์ในประเทศไทย โดยเรียงลาดับ 5 อันดับแรก และระบุระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์
ในประเทศไทย

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

_______1) การแนะนาของแพทย์ภายในประเทศของท่าน
_______2) การแนะนาของเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
_______3) การแนะนาของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ตัวแทนด้านสุขภาพ
_______4) ราคาค่าบริการในประไทยต่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการ
ระดับเดียวกัน
_______5) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย
_______6) ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย
_______7) มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ (การได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการแพทย์)
_______8) ระบบประกันอุบัติเหตุสาหรับชาวต่างชาติ
_______9) ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง (imbursement)
_______10) การเบิกจ่ายจากหลักประกันสุขภาพภาคเอกชน
_______11) ระยะเวลาพานัก
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์
ในประเทศไทย

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

_______12) ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น ราคา
มีความเหมาะสม ทาให้ค่าใช้จ่ายของญาติ/ผู้ติดตามต่า
_______13) ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ
_______14) มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีชื่อเสียง สาหรับผู้ป่วย/
ญาติ ท่องเที่ยวภายหลังใช้บริการทางการแพทย์แล้ว
_______99) อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..

4. ในกรณีที่ท่านตั้งใจมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ท่านติดต่อประสานงานกับสถานบริการทางการแพทย์/
ตัวแทนสถานบริการทางการแพทย์ ก่อนเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทยหรือไม่
 1) ไม่ได้ตดิ ต่อประสานงานล่วงหน้า
 2) ติดต่อประสานงานล่วงหน้า โดยผ่านช่องทาง
ช่องทางการติดต่อประสานงาน

ระดับการอานวยความสะดวกที่ได้รับ
ไม่ดีมาก ไม่ดี ปานกลาง ดี
ดีมาก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.1) อีเมล์
2.2) โทรศัพท์
2.3) เคาน์เตอร์บริการในประเทศ
2.4) ผ่านตัวแทน
2.5) บูธ จากการเข้าร่วมงาน event ในประเทศ
2.99) อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................

5. ในระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2019 ท่านเดินทางเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย (รวมครั้งนี้) ……......…. ครั้ง
6. สถานบริการทางการแพทย์หลักที่ท่านใช้บริการในครั้งนี้
_______ 1) โรงพยาบาลรัฐ ระบุชื่อ……………………………………………………………………………….…………………………..............
_______ 2) โรงพยาบาลเอกชน ระบุชื่อ………………………………………………………………………..…………………………...............
_______ 3) คลินกิ ทั่วไป
_______ 4) คลินิกเฉพาะทาง ระบุชื่อ………………………………………………………………….………………………………….................
_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................
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7. บริการทางการแพทย์ที่ท่านใช้บริการ ในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริการทางการแพทย์
ประเภท/ ระยะเวลา
 1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟืน้ ฟูสุขภาพ
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 4) บริการทันตกรรม
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 5) บริการรักษาผูม้ ีบุตรยาก
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 6) การรักษาโรคมะเร็ง
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 7) Organ Transplant
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 9) ตรวจสุขภาพ
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
 99) อื่น ๆ (ระบุ) ………….....…………………….
 1) opd (ระบุจานวน) ........................... ครั้ง
 2) ipd (ระบุระยะเวลา) .......................... วัน
8. รูปแบบการจ่ายเงินเพื่อการใช้บริการทางการแพทย์/ การรักษาพยาบาล (Payer) ของท่าน
 1) จ่ายเงินเอง
 2) มีประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ
 3) รัฐสวัสดิการ
 4) ประกันสังคม
 99) อื่น ๆ (ระบุ) …………..…………………….
9. ระดับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการแพทย์/ การรักษาพยาบาลในประเทศไทย
 5) มากที่สุด
 4) มาก
 3) ปานกลาง
 2) น้อย
 1) น้อยที่สุด
เหตุผล ...........................................................................................................................................................................
10. สิ่งที่ท่านต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุง/เพิ่มเติม เมื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านในการมาใช้
บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในครั้งต่อไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) บริการรูปแบบใหม่ๆ โปรดระบุ………………………………………………..………
 2) แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โปรดระบุ……………………………………………………………
 3) สามารถนาค่ารักษาพยาบาลกลับไปเบิกต้นสังกัดได้
 4) ช่องทางการติดต่อสถานพยาบาลมีความสะดวก ง่าย รวดเร็วขึ้น  5) ความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์
 6) ขั้นตอนการขอวีซ่าง่ายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  7) ขยายระยะเวลาของวีซ่าให้ยาวนานขึ้น
 8) ล่ามภาษา  9) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย
 10) มีหน่วยงานกลางในการให้คาปรึกษาแนะนาบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
 11) ให้มีผู้ตดิ ตามเพิ่มเติมได้  99) อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................
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11. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย (เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
โดย 1 = มากที่สุด, 2, 3, 4 = รองลงมา และ 6 = น้อยที่สุด)
________ 1) คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์
________ 2) อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ
________ 3) ความทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณ์
________ 4) การอานวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์
________ 5) สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนไข้/ ญาติ / ผู้ติดตาม
________ 99) อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………….
12. ในการมาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ ท่านซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากยาที่แพทย์สั่ง หรือไม่
 1) ซื้อ
 2) ไม่ซื้อ
13. ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่านซื้อจากแหล่ง/ วิธีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของท่าน
 1) ห้างสรรพสินค้า  2) ร้านค้าทั่วไป
 3) ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว
 4) ซื้อผ่านเว็บไซด์
 99) อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................
14. ในอนาคต หากท่านจาเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ ท่านจะกลับมาใช้บริการในประเทศไทยอีกหรือไม่
 1) ไม่กลับ เพราะ………………………………..................................................................................................………….......
 2) กลับ เพราะ………………………………..................................................................................................…………………..
15. ปัญหาอุปสรรคที่ท่านประสบในการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยในครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….
16. หากมีโอกาส ท่านจะแนะนาญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการทางการแพทย์ ในประเทศไทยหรือไม่
 1) ไม่แนะนา เพราะ………………………………..
 2) แนะนา
17. สิ่งที่ท่านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของไทยดาเนินการ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น หรือทาให้ประเทศไทยเป็น World Class Medical Hub ที่มีชื่อเสียง
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
18. ข้อแนะนาอื่นๆ สาหรับการพัฒนาบริการทางการแพทย์ ของไทยให้ดียิ่งขึ้น
…………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............................………………….
19. ในกรณีที่ท่านตั้งใจเดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ ท่านได้พิจารณาประเทศอื่นนอกเหนือจาก
ประเทศไทยหรือไม่
 1) ไม่ได้พิจารณาบริการทางการแพทย์ในประเทศอื่น (พิจารณาเฉพาะประเทศไทย)
 2) พิจารณาบริการทางการแพทย์ในประเทศอื่นด้วย โปรดระบุประเทศ……………………………………………..
20. ในระหว่างปี ค.ศ. 2016-2019 ท่านเดินทางไปต่างประเทศเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ทั้งหมด(รวมครั้งนี้) ….…. ครั้ง
เฉพาะประเทศไทย (รวมครั้งนี้) …….............…. ครั้ง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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21. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ ของท่าน
รายการ
21.1 กรณีจัดการเดินผ่านบริษัทนาเที่ยว
1) ค่า Package Tour โดย
 1.1) ทัวร์ทั่วไป
 1.2) ทัวร์สุขภาพ
2) กรณีมีการจ่ายเพิ่มจากค่า Package Tour ให้ระบุจานวนเงินที่จ่ายเพิ่ม
นอกเหนือจากที่รวมใน Package Tour)
3) บริการทางการแพทย์
 3.1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 3.2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
 3.3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 3.4) บริการทันตกรรม
 3.5) บริการรักษาผู้มีบตุ รยาก
 3.6) การรักษาโรคมะเร็ง
 3.7) Organ Transplant
 3.8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
 3.9) ตรวจสุขภาพ
 3.99) อื่นๆ (ระบุ) ……...………………………..............…….
4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของสมุนไพร
 4.1) ยาใช้ภายนอก
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.2) ยาใช้ภายใน
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
เครื่องสาอางค์
 4.4) อาหารเสริม
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.99) อื่น ๆ .......................................  1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 99) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................
21.2 กรณีจัดการเดินทางเอง
 1) ค่าเครื่องบิน
 2) ค่าโรงแรม/ค่าสถานที่พัก
 3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

จานวนเงิน (บาท)
(เฉพาะส่วนของผู้ตอบ)

ราคา (โดยประมาณ)
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รายการ
 4) ค่า Shopping
 5) ค่า Sightseeing
 6) ค่า Entertainment
 7) บริการทางการแพทย์
 7.1) เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 7.2) การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
 7.3) การรักษากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 7.4) บริการทันตกรรม
 7.5) บริการรักษาผู้มีบตุ รยาก
 7.6) การรักษาโรคมะเร็ง
 7.7) Organ Transplant
 7.8) การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
 7.9) ตรวจสุขภาพ
 7.99) อื่นๆ ระบุ…………………………………..............…….
 8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของสมุนไพร
 8.1) ยาใช้ภายนอก
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.2) ยาใช้ภายใน
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
เครื่องสาอางค์
 8.4) อาหารเสริม
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.99) อื่นๆ ..................................  1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 99) อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

จานวนเงิน (บาท)
(เฉพาะส่วนของผู้ตอบ)

ราคา (โดยประมาณ)
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการด้านสปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อนและบริการสุขภาพอื่นๆ
(ตอบเฉพาะกรณีใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน และบริการสุขภาพอื่นๆ)
1. ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ท่านเคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยหรือไม่
 1) ไม่เคยทราบ
 2) ทราบ ท่านทราบจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2.1) เว็บไซด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  2.2) เว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว  2.3) เว็บไซด์ของผู้ให้บริการ
 2.4) เว็บไซด์ด้านสุขภาพ  2.5) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  2.6) เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนา
 2.7) สื่อสิ่งพิมพ์  2.8) บริษัทนาเที่ยว  2.9) ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ บริษัทตัวแทนด้านสุขภาพ
 2.99) อื่นๆ ระบุ……………………………..……………........................................
2. ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ท่านเคยรู้จักบริการเชิงสุขภาพต่อไปนี้ของไทยหรือไม่
2.1 สปา
 1) ไม่เคยรู้จัก
 2) รู้จัก จากสื่อ (ระบุหมายเลข รายละเอียดตามหมายเหตุ)
................................................................................................
2.2 นวดแผนไทย
 1) ไม่เคยรู้จัก
 2) รู้จัก จากสื่อ (ระบุหมายเลข รายละเอียดตามหมายเหตุ)
................................................................................................
2.3 น้าพุร้อน
 1) ไม่เคยรู้จัก
 2) รู้จัก จากสื่อ (ระบุหมายเลข รายละเอียดตามหมายเหตุ)
................................................................................................
2.4 บริการสุขภาพอื่นๆ
 1) ไม่เคยรู้จัก
 2) รู้จัก จากสือ่ (ระบุหมายเลข รายละเอียดตามหมายเหตุ)
................................................................................................
หมายเหตุ: 1) เว็บไซด์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย 2) เว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว
3) เว็บไซด์ผู้ให้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ 4) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
5) เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะน้า 6) สื่อสิ่งพิมพ์ ระบุ… 7) บริษัทน้าเที่ยว 99) อื่นๆ ระบุ…………….
3. การมาใช้บริการ สปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน หรือบริการสุขภาพอื่นๆ เป็นปัจจัยสาคัญในการทาให้ท่านตัดสินใจ
เดินทางมาประเทศไทย หรือไม่
 1) ไม่ใช่
 2) ใช่ บริการด้านสุขภาพที่ท่านสนใจมาใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2.1) สปา  2.2) นวดแผนไทย  2.3) น้าพุร้อน  2.99) อื่นๆ (ระบุ) …..........……………….....
4. ในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย ท่านได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ
จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) อินเตอร์เน็ต
 2) บริษัทนาเที่ยว ในประเทศไทย  3) สื่อโทรทัศน์
 4) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 4.1) วารสารด้านการท่องเที่ยว  4.2) หนังสือพิมพ์  4.3) เอกสารแนะนาบริการของโรงแรม
 4.4) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………
 5) มัคคุเทศก์
 6) ป้ายโฆษณา
 7) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จกั
 8) คนขับรถแท็กซี่/รถสาธารณะอื่นๆ  9) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) การแนะนาของมัคคุเทศก์
 2) มีบริการภายในโรงแรมที่พักแรม
 3) การแนะนาของคนขับแท็กซี่/คนขับรถโรงแรม/คนขับรถบริการสาธารณะอื่นๆ
 4) การแนะนาของพนักงานโรงแรม/สถานพักแรม
 5) การแนะนาของเคาน์เตอร์ขายทัวร์ในสถานที่พักแรม
 6) การแนะนาของญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
 7) ข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 8) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………..
6. สปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านใช้บริการ ในครั้งนี้ (ตอบเฉพาะที่ใช้บริการ)
 6.1 สปา
 1) เดย์สปา (Day Spa)  2) คลับสปา (Club Spa)  3) ครุยซ์ ชิพ สปา (Cruise Ship Spa)
 4) เมดิคอล สปา (Medical Spa)  5) มิเนอรัล สปริง สปา (Mineral Spring Spa)
 6) โฮเต็ล แอนด์ สปา (Hotel & Resort Spa)  7) เดสติเนชั่น สปา (Destination Spa)
 99) อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
(ระบุจังหวัดที่ตั้ง) ......................................................................................................
(ระบุชอื่ สถานประกอบการสปา) ................................................................................
 6.2 นวดแผนไทย
 1) นวดแผนไทย ภายในสถานที่พักแรม
 2) นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่พักแรม
 3) นวดแผนไทย บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว  4) นวดแผนไทย ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักแรม

(ระบุจังหวัดที่ตั้ง) .......................................................................................................
(ระบุชื่อสถานประกอบการนวดแผนไทย) ...................................................................
 6.3 น้าพุร้อน
(ระบุชื่อแหล่งน้าพุร้อน) ............................................................. (จังหวัดที่ตั้งแหล่งน้าพุร้อน) ...................................
6.3 บริการสุขภาพอื่นๆ
 1) ………………........….. (ระบุจังหวัดที่ตั้ง) ........................... (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ....................................
 2) ………………........….. (ระบุจังหวัดที่ตั้ง) ........................... (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ....................................
 3) ………………........….. (ระบุจังหวัดที่ตั้ง) ........................... (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ....................................
7. ความถี่ที่ใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ (เฉพาะการเดินทางครั้งนี้)
 1) สปา ………..ครั้ง รวม………แห่ง
 2) นวดแผนไทย…….…..ครั้ง รวม………..แห่ง
 3) บริการน้าพุร้อน ………………….. จานวน….………..ครั้ง รวม……..……แห่ง
 4) บริการสุขภาพอื่นๆ ระบุประเภท………….……….. จานวน……………ครั้ง รวม……..……แห่ง
8. ระดับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย
 5) มากที่สุด
 4) มาก
 3) ปานกลาง
 2) น้อย
 1) น้อยที่สุด
เหตุผล .............................................................................................................................................................................
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9. กรุณาระบุสิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในการใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ
 1) สปา ……………………………………………………………………................……………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
 2) นวดแผนไทย …………………………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
 3) น้าพุร้อน ……………………………......……………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
 4) บริการสุขภาพอื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………..…………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………….………..................................
10. กรุณาระบุ จุดเด่น/จุดด้อย ของสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ของไทย (ตอบเฉพาะที่ใช้บริการ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฯ ในประเทศไทย

ระดับที่จุดเด่น/ จุดด้อย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
(5)
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

10.1 สปา
จุดเด่น
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................
จุดด้อย
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................
10.2 นวดแผนไทย
จุดเด่น
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
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_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................
จุดด้อย
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................
10.3 น้าพุร้อน (ระบุชื่อแหล่งน้าพุร้อน ....................................................... จังหวัดที่ตั้ง ................................)
จุดเด่น
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................
จุดด้อย
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................

10.4 บริการสุขภาพอื่น ๆ (ระบุ ...........................................................)
จุดเด่น
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................
จุดด้อย
_______ 1) ราคา
_______ 2) สถานที่ให้บริการ
_______ 3) ความเป็นกันเองของพนักงาน
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) สมุนไพรที่ใช้
_______ 99) อื่น ๆ (ระบุ) .........................................................
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11. ทางเลือกในอนาคต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ของไทย
(เรียงลาดับความสาคัญ โดย 1 = มากที่สุด, 2, ..., 6 รองลงมา และ 7 = น้อยที่สุด และระบุระดับที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฯ ในประเทศไทย

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

_______ 1) ทาเลที่ตั้ง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล น้าตก
เป็นต้น
_______ 2) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
_______ 3) ทักษะ ความเชี่ยวชาญ อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
ให้บริการ
_______ 4) มาตรฐานการให้บริการ
_______ 5) ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ
_______ 6) อัตราค่าบริการ
_______ 99) อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................

12. ท่านทราบหรือไม่ว่าสถานบริการที่มีเครื่องหมาย
ซึ่งออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสถานบริการนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 1) ทราบ
 2) ไม่ทราบ
13. ในอนาคต จังหวัดที่ท่านต้องการไปใช้บริการ สปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย
(ระบุจังหวัด) ...................................................................................
เหตุผล ........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
14. ในอนาคต หากท่านกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ท่านจะใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพ
อื่นๆ อีกหรือไม่
 1) ไม่ใช้ เนื่องจาก .............................................................................................................................................
 2) ใช้บริการ เนื่องจาก .......................................................................................................................................
15. ท่านจะแนะนาญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก มาใช้บริการสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย
หรือไม่
15.1 สปา
 1) ไม่แนะนา
 2) แนะนา
15.2 นวดแผนไทย
 1) ไม่แนะนา
 2) แนะนา
15.3 น้าพุร้อน (ระบุชื่อน้าพุร้อน ...................................................... จังหวัดที่ตั้งแหล่งน้าพุร้อน ............................)
 1) ไม่แนะนา
 2) แนะนา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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15.4 บริการสุขภาพอื่น ๆ (ระบุ ....................................................................)
 1) ไม่แนะนา
 2) แนะนา
15.5 บริการสุขภาพอื่น ๆ (ระบุ ....................................................................)
 1) ไม่แนะนา
 2) แนะนา
16. ปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการสปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน/ บริการสุขภาพอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................…….
17. ข้อแนะนาอื่นๆ สาหรับการพัฒนาสปา นวดแผนไทย น้าพุร้อน บริการสุขภาพอื่นๆของไทยให้ดียิ่งขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................................……..
18. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและใช้บริการสปา/ นวดแผนไทย/ น้าพุร้อน/ บริการสุขภาพอื่นๆ
จานวนเงิน (บาท)
รายการ
(เฉพาะส่วนของผู้ตอบ)
18.1. กรณีจัดการเดินผ่านบริษัทนาเที่ยว
1) ค่า Package Tour โดย
 1.1) ทัวร์ทั่วไป
 1.2) ทัวร์สุขภาพ
2) กรณีมีการจ่ายเพิ่มจากค่า Package Tour ให้ระบุจานวนเงิน
ที่จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากทีร่ วมใน Package Tour)
3) ค่าใช้บริการด้านสุขภาพ
 3.1) สปา
 3.2) นวดแผนไทย
 3.3) น้าพุร้อน
 3.99) อื่นๆ ระบุ …………...................………………..……….
4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของสมุนไพร

ราคา (โดยประมาณ)

 4.1) ยาใช้ภายนอก
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.2) ยาใช้ภายใน
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
เครื่องสาอางค์
 4.4) อาหารเสริม
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 4.99) อื่นๆ .................................  1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 99) อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................
.............................................................................................
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รายการ
2. กรณีจัดการเดินทางเอง
 1) ค่าเครื่องบิน
 2) ค่าโรงแรม/ค่าสถานทีพ่ ัก
 3) ค่าอาหารและเครื่องดืม่
 4) ค่า Shopping
 5) ค่า Sightseeing
 6) ค่า Entertainment
 7) ค่าใช้บริการด้านสุขภาพ
 7.1) สปา
 7.2) นวดแผนไทย
 7.3) น้าพุร้อน
 7.99) อื่นๆ ระบุ…………...................………………..……….
 8) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของสมุนไพร
 8.1) ยาใช้ภายนอก
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.2) ยาใช้ภายใน
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.3) ผลิตภัณฑ์เสริมความ  1) ใช่
 2) ไม่ใช่
งาม/ เครื่องสาอางค์
 8.4) อาหารเสริม
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.5) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 8.99) อื่น ๆ .......................  1) ใช่
 2) ไม่ใช่
 99) อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่า 15 ปี  2) 15-24 ปี  3) 25-34 ปี  4) 35-44 ปี  5) 45-54 ปี
 6) 55-64 ปี
 7) 65 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
 1) โสด
 2) แต่งงาน
 3) หม้าย/หย่าร้าง
4. อาชีพ
 1) ข้าราชการ  2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) เจ้าของกิจการ
 5) นักเรียน/นักศึกษา  6) แม่บ้าน  7) อาชีพอิสระ  8) เกษียณ  99) อื่นๆ ...........................
5. ระดับการศึกษา  1) ต่ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
 1) ต่ากว่า US$ 1,000
 2) US$ 1,000-5,000
 3) US$ 5,001-9,999
 4) US$ 10,000-25,000
 5) US$25,001-50,000
 6) สูงกว่า US$ 50,000
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ผู้สัมภาษณ์ …....................................………. วันที่สัมภาษณ์ ……...........………… สถานที่สัมภาษณ์ ………............……………….

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-15

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

NO.


Questionnaire
Foreign Tourists Views
Towards Medical & Health Services in Thailand
Department of Health Service Support is conducting a survey of foreign tourists views towards
medical and health services (including spa, massage, and hot springs) in Thailand to improve on the
capacity to become an international health center in Thailand. We appreciate your time and
corporation in answering this questionnaire as it is very valuable to us.

On this trip to Thailand, have you use any medical or health services (including spa,
massage, and hot springs)
 1) Yes

 2) No (Not required to proceed further)

Part 1 Traveler's information
1. Country of Residence …………………………………………………… Nationality ……………………...........................................
2. Visit Thailand by
 1) tour company/ travel agent

 2) self

3. Is this your first time traveling to Thailand.?
 1) Yes
 2) No, ………….. (State number of times here from the year 2016-2018)
4. Number of days permitted by your VISA ……………day(s).
Actual period of your stay ………………………day(s).
5. Number of participants including you in this trip is ………....... people (can be more than one answer)
 1) Self
 2) Boyfriend/ girlfriend
 3) Spouse
 4) Child(ren)………… people
 5) Relative(s)…………people  6) Friend(s) …………people  99) Other (please specify)…………
6. Nature of this trip to Thailand
 1) Holiday/ Vacation
 2) Business Meeting
 3) Sports
 4) Business
 5) Company Incentive Trip  6) Medical & Wellness
 7) Education
 8) Convention
 9) Transit
 10) Employment
 11) Exhibition
 99) Other (please specify)................................................
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Part 2 Details on the medical services used (proceed to answer only if using medical
services in Thailand)
1. Before traveling to Thailand, do you know anything about medical services in Thailand?
 1) No
 2) Yes (please proceed to tick the related below)
 2.1) Tourism Authority of Thailand (TAT) website  2.2) Travel website  2.3) Hospital website
 2.4) Medical website  2.5) Social Media  2.6) Friends/ relatives/ acquaintances recommendations
 2.7) Brochure
 2.8) Travel agent  2.9) Health consultant/ health agency
 2.99) Other (please specify)…………………………..…………….
2. Reason for using the medical service
 1) Premeditated arrangement
 2) Non-intended. Please specify reason for using medical service. (Can be more than one answer)
 2.1) Illness / Accidental injury during travel
 2.2) Persuasion from individuals (guides, travel agents, taxis, etc.)
 2.3) Media/ Various sources that triggered interest
 2.4) Medical service reputation / medical facilities in Thailand
 2.99) Other (please specify)…………………………………….
(Skip to number 6)
3. In the event that you intend to use medical services in Thailand, please specify factors that
affect the decision to use medical services in Thailand by sorting and identifying top 5 factors
that affect the decision.
Factors affecting the decision to use medical services
in Thailand

Levels affecting the decision
Highest
(5)

High
(4)

Moderate
(3)

Low
(2)

Lowest
(1)

______1) Recommendation(s) by doctor(s) in your country
______2) Recommendation(s) from friends/ relatives/ acquaintances
______3) Recommendation(s) by health advisers / health representatives
______4) Affordable medical fees in Thailand
______5) The reputation of medical facilities in Thailand
______6) The reputation of doctors in Thailand
______7) Medical service standards in Thailand
______8) Foreigner’s accident insurance scheme
______9) Direct medical disbursement system
______10) Disbursement from private health insurance
______11) Period of stay in Thailand
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Factors affecting the decision to use medical services
in Thailand
______12) Relatively lower expenses on accommodations, and food
and beverages of person(s) accompanying for treatment
______13) Ease of traveling into the country
______14) Thailand as famous tourist destination. Convenient for patients/
or accompanying partner(s) after treatment in Thailand.
_______99) Other (please specify).............................................

Levels affecting the decision
Highes
(5)

High
(4)

Moderate
(3)

Low
(2)

Lowest
(1)

4. In the event that you intend to use medical services in Thailand, have you coordinate with any
medical service representatives prior traveling to Thailand?
 1) No prior engagement
 2) With prior contact/ arrangement
Contact channel

Bad
(1)

Level of satisfaction
Below Moderate Good Very
Average
good
(2)
(3)
(4)
(5)

2.1) E-mail
2.2) Phone
2.3) Service counter
2.4) Through related agent
2.5) Participating booth from event
2.99) Other (please specify).............................................

5. Between 2016 - 2019, have you traveled to Thailand for the engagement of medical services.?
If so, how many time(s) (including this time)?……..... time(s).
6. Main medical institution that you use this time
_______ 1) Government hospital. Name: ……………………………………………………………………………….………………………
_______ 2) Private hospital. Name: ………………………………………………………………………..………………………………………
_______ 3) General clinic.
_______ 4) Specialized clinic. Name: ………………………………………………………………….……………………………………………
_______ 99) Other (please specify).............................................................. ………………….…………………………………………
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7. The medical services that you use this time (can have more than 1 answer)
Medical service
Type / Duration
 1) Anti-aging and health regeneration
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................day(s).
 2) Cardiovascular related treatment
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 3) Bones, joints, tendons, and muscles  1) OPD (specify number of time).......................time(s).
related treatments
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 4) Dental service
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 5) Infertility treatment service
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 6) Cancer treatment
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 7) Organ Transplant
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 8) Sex reassignment Surgery
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 9) Health check
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
 99) Other (please specify
 1) OPD (specify number of time).......................time(s).
………….....…………………….
 2) IPD (specify number of time)........................ day(s).
8. The form of payment for the use the medical services
 1) Self
 2) Health and medical insurance
 3) State welfare
 4) Social security
 99) Other (please specify) …………..…………………….
9. The level of cost-effectiveness of using medical services (value for money) in Thailand
 5) Very high  4) High  3) Moderate  2) Low  1) Very low
Reason(s) .........................................................................................................................................................................
10. According to your opinion, which area do you think medical services in Thailand should improve
on upon your next visit? (answer can be more than 1)
 1) New service (please specify)………………………………………………..………
 2) Specialized doctor (please specify)……………………………………………………………
 3) Flexibility of taking medical bills to home country for reimbursement
 4) Improve convenience of contact channel for medical service
 5) Medical equipment readiness  6) More convenient Visa procedure
 7) Longer Visa duration  8) Interpreter  9) Readily available information
 10) Central agency for medical service advisory in Thailand
 11) Permission for additional patient follower(s)
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11. In your opinion, what do you think is the hallmark of medical services in Thailand?
(Sort by 1 being the best and 6 being the least)
________ 1) Quality of medical personnel
________ 2) Cheaper medical expenses against the quality of the service
________ 3) Modern medical equipment
________ 4) Travel assistance for medical services in Thailand
________ 5) Facilities for patient(s) / relative(s) / person(s) accompanying
________ 99) Other (please specify) ………………………………………………………………….
12. In using the medical service in Thailand, did you purchase any health related products besides
the prescribed drugs/medicine by your health practitioner?
 1) Yes (proceed to number 13)
 2) No
13. From where did you purchase the medical product(s)?
 1) Department store  2) General store  3) Store located at tourist center  4) Website
 99) Other (please specify)......................................................
14. In the future if needed, will you return to use the medical service in Thailand?
 1) No Kindly state reason(s)………………………………...................................................................................……….......
 2) Yes Kindly state reason(s)………………………………..................................................................................................
15. Any obstacles faced in using medical services in Thailand? Kindly elaborate.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….
16. If given the opportunity, you recommend the use of medical service in Thailand to people
around you?
 1) No, because ………………………………..
 2) Yes
17. What can you suggest the Thai Government to make Thailand a World Class Medical Hub
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
18. Suggestions towards the development of medical services in Thailand
…………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............................………………….
19. In the event that you intend to travel to use medical services abroad, have you considered
countries other than Thailand?
 1) No (only Thailand)
 2) Yes, I do. Kindly specify the country(ies) under your consideration……………………………………………..
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20. Time(s) traveled abroad during the year 2016 - 2019 for medical treatment (including this time)
…….............… time(s). In Thailand only (including this time) …….............…. time(s).
21. Travel expenses and medical fees
List
21.1 Through travel agency
1) Tour package
 1.1) General tourism
 1.2) Medical tourism
2) In case of additional payment from package tour fee, please
specified the number
3) Medical service fee
 3.1) Anti-aging and Rejuvenating Medicine
 3.2) Cardiovascular related treatment
 3.3) Bones, joints, tendons, and muscles related treatments
 3.4) Dental service
 3.5) Infertility treatment service
 3.6) Cancer treatment
 3.7) Organ Transplant
 3.8) Sex reassignment Surgery
 3.9) Health check
 3.99) Other (please specify) ……...………………………..............…….
4) Medicinal products purchase
Product
With traditional herbs
 4.1) External medicine
 1) Yes  2) No
 1) Yes  2) No
 4.2) Internal medicine
 4.3) Beauty products/ Cosmetics  1) Yes  2) No
 4.4) Supplementary food
 1) Yes  2) No
 4.5) Health products
 1) Yes  2) No
 4.99) Other......................................  1) Yes  2) No
 99) Other.........................................
21.2 Through self-travel
 1) Air fare
 2) Accommodation fee
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Amount (Baht)
(own expenses only)

Amount (approximate)
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21. Travel expenses and medical fees
List
 3) Food & beverage
 4) Shopping fee
 5) Sightseeing cost
 6) Entertainment
 7) Medical service engaged
 7.1) Anti-aging and Rejuvenating Medicine
 7.2) Cardiovascular related treatment
 7.3) Bones, joints, tendons, and muscles related treatments
 7.4) Dental service
 7.5) Infertility treatment service
 7.6) Cancer treatment
 7.7) Organ Transplant
 7.8) Sex reassignment Surgery
 7.9) Health check
 7.99) Other (please specify)…………………………………..............…
 8) Medicinal products purchase
Product
With traditional herbs
 8.1) External medicine
 1) Yes  2) No
 8.2) Internal medicine
 1) Yes  2) No
 8.3) Beauty products/ Cosmetics  1) Yes  2) No
 8.4) Supplementary food
 1) Yes  2) No
 8.5) Health products
 1) Yes  2) No
 8.99) Other......................................  1) Yes  2) No
 99) Other (please specify)............................................................................
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Part 3 Details on the health services used (spa services, Thai massage, hot springs,
and other related health services)
(Proceed to answer only if using health services in Thailand)
1. Before traveling to Thailand Have you ever heard about health services in Thailand?
 1) No
 2) Yes Kindly tick below (Can select more than one choice)
 2.1) Tourism Authority of Thailand (TAT) website
 2.2) Travel website  2.3) Health service provider website
 2.4) Health website  2.5) Social Media  2.6) Friends/ relatives/ acquaintances’ recommendations
 2.7) Printed material(s)  2.8) Travel agent
 2.9) Health consultant/ health agency
 2.99) Other (please specify)……………………………..…………….
2. Before traveling to Thailand, have you ever known the following health services in Thailand?
2.1 Spa
 1) No
 2) Yes (Kindly note down the related number provided in “Note”)
....................................................................................................................
2.2 Thai massage
 1) No
 2) Yes (Kindly note down the related number provided in “Note”)
....................................................................................................................
2.3 Hot springs
 1) No
 2) Yes (Kindly note down the related number provided in “Note”)
....................................................................................................................
2.4 Other health services
 1) No
 2) Yes (Kindly note down the related number provided in “Note”)
....................................................................................................................
Note: 1) Tourism Authority of Thailand website 2) Tourism website
3) Website for spa service providers, Thai massage, hot springs, other health services
4) Social media (Social Media) 5) Friends/ relatives/ acquaintances recommended
6) Publication materials ... 7) Travel companies 99) Other (Please specify) .....................................
3. Is the existence of spa services, Thai massage, hot springs or other health services an important
factor in making your decision to travel to Thailand?
 1) No
 2) Yes Kindly tick the services that you are interested in (can have more than 1 choice)
 2.1) Spa  2.2) Thai massage  2.3) Hot springs  2.99) Other (please specify) ....................
4. During traveling in Thailand, how do you get to know about spa, Thai massage, hot springs, other health
services.? Source (can select more than one source)
 1) Internet
 2) Tour agencies in Thailand  3) Television
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 4) Printed material(s) (can tick more than 1 type of printed material)
 4.1) Travel Journal  4.2) Newspaper  4.3) Hotel publication
 4.4) Other (please specify)…………………………
 5) Tour guide  6) Billboards  7) Relatives/ friends/ acquaintances
 8) Taxi drivers/ other public transports  9) Other (please specify)…………………………….……………….
5. Factors affecting your decision to use spa services, Thai massage, hot springs, other health
services (able to select more than 1 factor)
 1) Guides  2) Services provided in the hotel/ accommodation
 3) Recommendations by taxi drivers/ hotels/ other public services drivers
 4) Recommendation by hotel staff/ hotel guest  5) Recommendation by tour counter in the hotel
 6) Introduction of relatives / friends / acquaintances  7) From various media advertisement
 8) Other (please specify)…………………………………………………..
6. Which service do you use during this travel?
 6.1 Spa
 1) Day Spa  2) Club Spa  3) Cruise Ship Spa
 4) Medical Spa  5) Mineral Spring Spa  6) Hotel & Resort Spa  7) Destination Spa
 99) Other (please specify)....................................................
(Kindly specify the name of the province) ......................................................................................................
(Kindly specify the name of the spa establishment) ...................................................................................
 6.2 Thai massage
 1) Thai massage in the hotel/ accommodation  2) Thai massage nearby the accommodation
 3) Thai massage nearby the tourist attraction
 4) Thai massage which is far from tourist attraction/ accommodation
(Kindly specify the name of the province) .......................................................................................................
(Kindly specify the name of the Thai massage establishment) ...................................................................
 6.3 Hot Springs
(Specify the name of the hot springs) ............................... (Province of the hot springs) ..................................
6.3 Other health services
 1) ………………........…..
(Kindly specify the name of the province).........................................................................................
(Kindly specify the name of the establishment)...............................................................................
 2) ………………........…..
(Kindly specify the name of the province).........................................................................................
(Kindly specify the name of the establishment)...............................................................................
 3) ………………........…..
(Kindly specify the name of the province).........................................................................................
(Kindly specify the name of the establishment)...............................................................................
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7. Frequency of using spa services, Thai massage, hot springs, other health services in this trip
 1) Spa ………time(s), including.……..places
 2) Thai massage………time(s), including.……..places
 3) Hot springs ………time(s), including.……..places
 4) Other health services (please specify)
Name:………….……….. Number of times:……………time(s), including.……..places
Name:………….……….. Number of times:……………time(s), including.……..places
8. The level of cost-effectiveness of using spa services (value for money), Thai massage, hot
springs, other health services in Thailand
 5) Very high  4) High  3) Moderate  2) Low  1) Very low
Reason.............................................................................................................................................................................
9. Please specify stuff that impress you most while using spa services, Thai massage, hot springs,
other health services in Thailand.
 1) Spa ……………………………………………………………………................……………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
 2) Thai massage …………………………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
 3) Hot springs ……………………………......……………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
 4) Other health services (Please specify)……………………………………………………………………………..……………………...............
10. Please specify the strengths / weaknesses of the spa, Thai massage, hot springs, other health
services in Thailand (Answer only if using the services)
Factors affecting the decision to use the service in Thailand
Highest High Moderate Low Lowest
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
10.1 Spa
Strength
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify)..........................................
Weakness
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
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_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify)..........................................

10.2 Thai massage
Strength
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify)..........................................
Weakness
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify)..........................................

10.3 Hot springs (Specify name of the hot springs................................... Province...........................)
Strength
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify).........................................
Weakness
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify).........................................

10.4 Other health services (Specify ...........................................................)
Strength
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
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_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify).........................................
Weakness
_______ 1) Price
_______ 2) Atmosphere
_______ 3) Staff friendliness
_______ 4) Service standard
_______ 5) Herbs or medication used
_______ 99) Other (please specify).........................................

11. Future factors that affect the decision of using spa services, Thai massage, hot springs, other
health services in Thailand. (prioritize by 1 = most important, 2,..., 6 second and 7 = least important)
Factors affecting the decision to use the service

Levels that affect
Highest High Moderate Low
(5)
(4)
(3)
(2)

Lowest
(1)

_______ 1) Location must be surrounded by nature such as
mountains, sea, waterfalls, etc.
_______ 2) Quality of materials/ equipment used
_______ 3) Staff expertise and warmth
_______ 4) Service standards
_______ 5) Image of the establishment
_______ 6) Service rate
_______ 99) Other (please specify).................................................

12. Did you know that the service facilities marked
issued by the Department of
Health Service Support is a sign that represents the facility that is certified by the Department
of Health Service Support?
 1) Yes, I do
 2) No, I don’t
13. In the future, which is the province where you will want to use spa services, Thai massage, hot
springs, other health services in Thailand?
(Name of the province)..............................................................
Reason(s) for naming the province..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
14. Will your future travel to Thailand involve spa, Thai massage, hot springs, other health services
 1) No, because..........................................................................................................................................................
 2) Yes, because........................................................................................................................................................
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15. Will you recommend relatives/ friends/ acquaintances to use spa services, Thai massage, hot
springs, other health services in Thailand?
15.1 Spa
 1) No
 2) Yes
15.2 Thai massage
 1) No
 2) Yes
15.3 Hot springs (name of the hot springs...................................................... Province............................)
 1) No
 2) Yes
15.4 Other health services (please specify....................................................................)
 1) No
 2) Yes
15.5 Other health services (please specify....................................................................)
 1) No
 2) Yes
16. Problems and obstacles faced in using spa services/ Thai massage/ hot springs/ other health
services in Thailand
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................…….
17. Other suggestions towards the development of spa, Thai massage, hot springs, other health
services in Thailand
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................................……..
18. Travel expenses and spa services / Thai massage / hot springs / other health services
List
Amount (Baht)
18.1. Through travel agency
1) Tour package
 1.1) General tourism
 1.2) Medical tourism
2) In case of additional payment from package tour fee,
please specified the number
3) Health services fee
 3.1) Spa
 3.2) Thai massage
 3.3) Hot springs
 3.99) Other (please specify) …………...................………………..
4) Health product purchases
Product
With herbal ingredients
Amount (approximate)
 4.1) External medicine
 1) Yes  2) No
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List
 4.2) Internal medicine
 1) Yes  2) No
 4.3) Beauty products / Cosmetics  1) Yes  2) No
 4.4) Additional supplement
 1) Yes  2) No
 4.5) Health products
 1) Yes  2) No
 4.99) Other.........................................  1) Yes  2) No
 99) Other (please specify)........................................................................
2. Through self travel
 1) Air fare
 2) Accommodation fee
 3) Food & beverage
 4) Shopping fee
 5) Sightseeing cost
 6) Entertainment
 7) Health service fee
 7.1) Spa
 7.2) Thai massage
 7.3) Hot springs
7.99) Other (please specify)…………...................………………..
 8) Health product purchase
Product
With traditional herbs
 8.1) External medicine
 1) Yes  2) No
 8.2) Internal medicine
 1) Yes  2) No
 8.3) Beauty products / Cosmetics  1) Yes  2) No
 8.4) Supplement food
 1) Yes  2) No
 4.5) Health products
 1) Yes  2) No
 4.99) Other.........................................  1) Yes  2) No
 99) Other (please specify).........................................................................
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Part 4 Personal Information
1. Gender
 1) Male
 2) Female
2. Age
 1) less than 15 years old  2) 15-24 years old  3) 25-34 years old

 4) 35-44 years old
 5) 45-54 years old
 6) 55-64 years old

 7) above 65 years old
3. Marital status
 1) Single
 2) Married
 3) Divorced/ widowed
4. Occupation
 1) Government official  2) State enterprise employee  3) Private sector
 4) Business owner
 5) Student
 6) Housewife 
 7) Freelance
 8) Retired
 99) Other..................................................
5. Education level
 1) Undergraduate
 2) Bachelor’s Degree  3) Masters and above
6. Monthly income
 1) Below US$ 1,000
 2) US$ 1,000-5,000
 3) US$ 5,001-9,999
 4) US$ 10,000-25,000
 5) US$ 25,001-50,000  6) More than US$ 50,000
Thank you for your time and corporation!
Interviewer …....................................………….Date of interview ……..........Interview location………............……………….
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第 
调查问卷
外国游客
对泰国医疗和健康服务的观点
卫生服务支持部正在对泰国的外国游客对医疗和保健服务（包括水疗，按摩和温泉）
的看法进行调查，以提高其成为泰国国际健康中心的能力。 感谢您在回答本调查问卷时的时
间和合作，因为这对我们非常有价值。
在这次泰国之行中，您是否使用过任何医疗或保健服务（包括水疗，按摩和泉）？


1) 是



2) 否（填此项不需继续往下填，直接回收问卷）

第 1 部分: 旅行者的信息

1. 居住国家 …………………………………………...国籍……………….............................................
2. 访问泰国通过
 1) 旅游公司/旅行社
 2) 自己
3. 这是您第一次到泰国旅游吗？
 1) 是
 2) 否, ………….. (2016 - 2018 年的访问次数)
4. 您的签证允许的天数 ……………天。
实际入住时间 ………………………天。

5. 包括你在这次旅行中的参与者人数是........…………..位(可以多选)
 1) 自己
 2) 男朋友/女朋友
 3) 伴侣
 4) 儿童 ………… 人
 5) 亲戚们…………………人
 6) 朋友……………人 99) 其他（请注明）…………………………….
6. 这次泰国之旅的性质
 1) 假期/度假  2) 商务会议
 3) 体育
 4) 商业
 5) 公司奖励旅行  6) 医疗/保健
 7) 教育
 8) 惯例
 9) 航班过境
 10) 雇用
 11) 展览
 99) 其他（请注明）..........................................................
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第 2 部分: 所使用医疗服务的详细信息（仅在泰国使用医疗服务时才勾选）

1. 在去泰国之前，您对泰国的医疗服务了解多少？
 1) 不了解
 2) 了解 (请继续勾选下面的相关内容)
 2.1) 泰国旅游局 (TAT) 网站
 2.2) 旅游网站  2.3) 医院网站
 2.4) 医疗网站  2.5) 社交媒体
 2.6) 朋友/亲戚/熟人的建议
 2.7) 小册  2.8) 旅行社  2.9) 健康顾问/卫生机构
 2.99) 其他（请注明）…………………………..…………….
2. 使用医疗服务的原因
 1) 有目的的安排
 2) 非指定。 请说明使用医疗服务的原因。 （可以多选）
 2.1) 旅行期间的疾病/意外伤害
 2.2) 被说服（导游，旅行社，出租车广告等）
 2.3) 媒体/引发兴趣的各种来源
 2.4) 泰国的医疗服务声誉/医疗设施
 2.99) 其他（请注明）…………………………………….
（跳到 6 号）

3. 如果您打算在泰国使用医疗服务，请通过排序并选择影响决策的 5 个级别, 具体说
明影响泰国医疗服务使用决策的因素。
影响决策的级别

影响泰国医疗服务使用决策的因素

最高

高

中等

低

最低

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

_______1) 在您的国家的医生建议
_______2) 来自朋友/亲戚/熟人的建议
_______3) 健康顾问/卫生代表的建议
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_______4) 泰国经济实惠的医疗费用
_______5) 泰国医疗设施的声誉
_______6) 泰国医生的声誉
_______7) 泰国的医疗服务标准
_______8) 外国人的意外保险计划
_______9) 方便的医疗报销系统
_______10) 私人医疗保险的支付
_______11) 在泰国允许逗留的时间
_______12) 住宿费用以及陪同治疗的人员的食品
和饮料的费用相对较低
_______13) 轻松前往该国
_______14) 泰国作为着名的旅游胜地。
在泰国治疗后，方便患者或同行的伴
侣旅游。
_______99) 其他（请注明) ……………………………………………

4. 如果您打算在泰国使用医疗服务， 您在前往泰国之前是否与任何医疗服务代表联系？
 1) 没有先前的约定
 2) 事先联系/安排
联系渠道

满意度
差

低于平均值

中等

好

很好

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.1) 电子邮件 (E-mail)
2.2) 电话
2.3) 服务台
2.4) 通过相关代理商
2.5) 活动参展摊位
2.99) 其他（请注明)..................................….
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5. 在 2016 - 2019 之间，您是否曾前往泰国参与医疗服务？ 如果是，有多少次
（包括这次）？......次。

6. 这次使用的主要的医疗机关
_______ 1) 政府医院。名称: ………………………………………………………………………….……………………....
_______ 2) 私立医院。名称: ………………………………………………………………………….……………………....
_______ 3) 一般诊所。 名称: ………………………………………………………………….……………………………….
_______ 4) 专业诊所。名称: ………………………………………………………………….………………………………..
_______ 99) 其他（请注明)....................................................................................................................

7. 您这次使用的医疗服务（可以有 1 个以上的答案）
医疗服务
 1) 抗衰老和健康养生

类型/持续时间
 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 2) 心血管相关治疗

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 3) 骨骼，关节，肌腱和肌肉相关的 治疗方法

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 4) 牙科服务

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 5) 不孕症治疗服务

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 6) 癌症治疗

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 7) 器官移植

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 8) 变性手术

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

 9) 健康检查

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.
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 99) 其他（请注明) ………….....…………………….

 1) 门诊部(OPD) (指定几次)........................... 次.
 2) 住院部(IPD) (指定几次)........................... 次.

8. 使用医疗服务的付款方式
 1) 自己
 2) 健康和医疗保险
 3) 国家福利
 4) 社会保障
 99) 其他（请注明) …………..…………………….
9. 泰国的医疗费用
 5) 非常贵
 4) 昂贵
 3) 中等
 2) 不贵

 1) 便宜

原因..................................……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. 在您看来，您认为泰国的医疗服务在您下次访问时应该改善哪些方面？
（答案可以超过 1 个）
 1) 新服务（请注明）………………………………………………..……………..
 2) 专科医生（请注明）……………………………………………………………
 3) 将医疗费用带到本国进行报销的灵活性
 4) 提高医疗服务联络渠道的便利性
 7) 更长的签证持续

 8) 翻译员

 11) 更多的医疗后续行动

 5) 医疗设备准备情况  6) 更方便的签证程序
 9) 随时可用的信息  10) 泰国的集中医疗咨询提供商

 99) 其他（请注明)....................................................................

11. 在您看来，您认为泰国医疗服务的标志是什么？（排序 1 表示最佳，6 表示最低）
________ 1) 医务人员素质
________ 2) 对比其他同等的服务质量，医疗费用更便宜
________ 3) 现代医疗设备
________ 4) 泰国医疗服务的旅行援助
________ 5) 患者/亲属/陪同人员的设施
________ 99) 其他（请注明) ………………………………………………
12. 在泰国使用医疗服务时，您是否购买了健康从业者处方药物/药品以外的任何健康相关产品？
 1) 有买 (继续填写 13 题)
 2) 没买
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13. 你从哪里购买医疗产品？
 1) 百货商店
 2) 普通商店  3) 商店位于旅游中心
 99) 其他（请注明)......................................................
14. 如果需要，将来你会回到泰国使用医疗服务吗？
 1) 将不会 请说明理

 4) 网站

由.............................................................................................…………..............................................
 2) 将会 请说明理由
.............................................................................................................................................................

15. 在泰国使用医疗服务面临的任何障碍？ 请详细说明。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………

16. 如果有机会，您建议您身边的朋友在泰国使用医疗服务吗？
 1) 不，因为………………………………..
 2) 会
17. 您对泰国政府将泰国打造成世界级医疗中心有什么建议？
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

18. 您对泰国医疗服务的发展有什么建议吗？
…………………………………………………………………………………………………...................................…………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................…………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................…………………..............................

19. 如果您打算前往国外使用医疗服务，您是否考虑过泰国以外的其他国家？
 1) 不（只有泰国）
 2) 是的，若有，请注明您考虑的国家……………………………………………...............................................................
20. 2016 - 2019 年期间外出时间到国外接受治疗（包括这次）
….….................. 次。 仅限泰国（包括这次）.............…. 次。
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21. 旅费和医疗费
金额（泰铢）

细节

（仅限自费）

21.1 通过旅行社
1) 旅游套餐
 1.1) 般旅游  1.2) 医疗旅游
2) 如果需要额外报销旅游套餐，请注明额外金额。
3) 医疗服务
 3.1) 抗衰老和健康养生
 3.2) 心血管相关治疗
 3.3) 骨骼，关节，肌腱和肌肉相关的治疗方法
 3.4) 牙科服务
 3.5) 不孕症治疗服务
 3.6) 癌症治疗
 3.7) 器官移植
 3.8) 变性手术
 3.9) 健康检查
 3.99) 其他（请注明)……...………………………..............…….........................
4) 药用购买
产品

用传统草药

 4.1) 局部用药



 4.2) 内科



 4.3) 美容产品/化妆品



 4.4) 额外产品



 4.5) 保健品



 4.99) 其他（请注明）.................................................



1) 是
1) 是
1) 是
1) 是
1) 是
1) 是

金额（近似值）

2) 不
 2) 不
 2) 不
 2) 不
 2) 不
 2) 不


 99) 其他（请注明).........................................................................…
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21.2 通过自助旅行
 1) 机票
 2) 住宿费
 3) 食品与饮料
 4) 购物费
 5) 观光费用
 6) 娱乐
 7) 从事医疗服务
 7.1) 抗衰老和健康养生
 7.2) 心血管相关治疗
 7.3) 骨骼，关节，肌腱和肌肉相关的治疗方法
 7.4) 牙科服务
 7.5) 不孕症治疗服务
 7.6) 癌症治疗
 7.7) 器官移植
 7.8) 变性手术
 7.9) 健康检查
 7.99) 其他（请注明)…………………………………..............…….........................
 8) 药用购买
产品

用传统草药

 8.1) 外用药

 1) 是  2) 不

 8.2) 内科

 1) 是  2) 不

 8.3) 美容产品/化妆品

 1) 是  2) 不

 8.4) 额外产品

 1) 是  2) 不

 8.5) 保健品

 1) 是  2) 不

 8.99) 其他（请注明）.................................................

 1) 是  2) 不

金额（近似值）

 99) 其他（请注明).............................................................................................................
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第 3 部分 : 使用的健康服务详情（水疗服务，泰式按摩，温泉和其他相关的健康服务）（仅在泰
国使用医疗服务时才

1.

在前往泰国之前 您是否听说过泰国的医疗服务？
 1) 不了解
 2) 了解 (请继续勾选下面的相关内容)
 2.1) 泰国旅游局 (TAT) 网站  2.2) 旅游网站  2.3) 服务提供网站  2.4) 健康网站
 2.5) 社交媒体  2.6) 朋友/亲戚/熟人的建议
 2.8) 旅行社

 2.7) 小册

 2.9) 健康顾问/卫生机构

 2.99) 其他（请注明）…………………………..…………….

2. 在前往泰国之前，您是否曾在泰国了解以下健康服务？
2.1 温泉
 1) 不了解
 2) 了解 (请注意 "注释" 中提供的相关数字)
................................................................................................................

2.2 泰式按摩
 1) 不了解



2) 了解 (请注意 "注释" 中提供的相关数字)
................................................................................................................

2.3 温泉
 1) 不了解



2) 了解 (请注意 "注释" 中提供的相关数字)
................................................................................................................

2.4 其他保健服务
 1) 不了解

 2) 了解 (请注意 "注释" 中提供的相关数字)
................................................................................................................

Note:

1) 泰国旅游局网站 2) 旅游网站
3) 水疗服务提供商，泰式按摩，温泉和其他健康服务的网站 4) 社交媒体
5) 朋友/亲戚/熟人推荐 6) 印刷媒体，请注明...... 7) 旅游公司
99) 其他，请注明..................................................

3. 是否存在水疗服务，泰式按摩，温泉或其他健康服务是您决定前往泰国的重要因素？
 1) 不
 2) 是。 请勾选您感兴趣的服务 （可以有多个选择）
 2.1) 温泉  2.2) 泰式按摩  2.3) 温泉  2.99) 其他（请注明)…..........…………
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4. 在泰国旅行期间，您如何了解水疗，泰式按摩，温泉，其他健康服务？
来源 (可以打勾超过 1 种来源)
 1) 互联网

 2) 泰国旅游公司  3) 电视

 4) 印刷材料 （可以打勾超过 1 种类型的印刷品）
 4.1) 旅游杂志 4.2) 报纸  4.3) 酒店出版
 4.4) 其他（请注明)…………………………
 5) 导游

 6) 广告牌

 7) 亲戚/朋友/熟人

 8) 出租车司机/其他公共交通工具 9) 其他（请注明)…………………………………………….............

5. 影响您决定使用水疗服务，泰式按摩，温泉，其他健康服务的因素 （可以打勾超过 1 个因素）
 1) 导游
 2) 酒店/住宿提供的服务
 3) 出租车司机/酒店/其他公共服务司机的建议
 4) 酒店工作人员/酒店客人推荐  5) 在酒店的旅游柜台推荐
 6) 亲戚/朋友/熟人介绍
 7) 来自各种媒体广告
 8) 其他（请注明)…………………………………………………..
6. 在这次旅行中你使用了哪些服务？
 6.1 水疗中心
 1) 日间水疗中心
 2) 俱乐部水疗  3) 游轮水疗
 4) 医疗水疗
 5) 矿泉水疗
 6) 酒店和度假村水疗  7) 目的地水疗
 99) 其他（请注明)........................................................................................................
（请注明省名）.........................................................................….................................
（请注明水疗中心的名称）..............................................................................
 6.2 泰式按摩
 1) 在酒店/住宿的泰式按摩

 2) 住宿附近的泰式按摩

 3) 旅游景点附近的泰式按摩  4) 远离旅游景点/住宿的泰式按摩
（请注明省名）.........................................................................…...................................
（请注明泰式按摩的名称)...................................................................................…
 6.3 温泉
（指定温泉的名称）..........................................................（温泉的省）................................…..................…..
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6.3 其他保健服务
 1) ………………........….. (请指定省名称)........................... (请指定企业的名称)....................................
 2) ………………........….. (请指定省名称)........................... (请指定企业的名称)....................................
 3) ………………........….. (请指定省名称)........................... (请指定企业的名称)......................................
7. 在这次旅行中使用水疗服务，泰式按摩，温泉，其他保健服务的频率。
 1) 水疗服务 ………次
 2) 泰式按摩………次
 3) 温泉 ………次
 4) 其他保健服务（请注明）
名称:………….……………………….... 次数:…………………….………次
名称:………….……………………..….. 次数:……………………….……次

8. 在泰国使用水疗服务，泰式按摩，温泉，其他保健服务的费用。
 5) 非常贵
 4) 昂贵
 3) 中等
 2) 不贵
 1) 廉价
原因...........................................................................................…...........................................................................................…......
………………………………………………………………………………….............................................................................................………………….

9. 请在泰国使用水疗服务，泰式按摩，温泉和其他健康服务时，注明最让您印象深刻的东西。
 1) 水疗中心
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........................................
 2) 泰式按摩
……………………………………………………………………................……………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........................................


3) 温泉
……………………………………………………………………................……………………………………………………….............………………………..
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........................................

 4) 其他保健服务（请注明）
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………................………………………………………………………..........…………………………..

10. 请详细说明泰国的水疗中心，泰式按摩，温泉，其他健康服务的优缺点
（仅在使用服务时勾选）
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รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
影响在泰国使用该服务的决定的因素
最高

高

中等

低

(5)

(4)

(3)

(2)

10.1 水疗中心
优点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)..............................................................
弱点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)..............................................................

10.2 泰式按摩
优点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)..............................................................

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
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最低
(1)

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
影响在泰国使用该服务的决定的因素
最高

高

中等

低

最低

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

弱点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)........................................

10.3 温泉（指定温泉的名称...................................省............................）
优点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)........................................
弱点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明).......................................

10.4 其他医疗服（指定...........................................................）
优点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-43

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
影响在泰国使用该服务的决定的因素
最高

高

中等

低

最低

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明)......................................
弱点
_______ 1) 价钱
_______ 2) 氛围
_______ 3) 员工友善
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 使用草药或药物
_______ 99) 其他（请注明).......................................

11. 影响使用水疗服务，泰式按摩，温泉，泰国其他医疗服务决策的未来因素（优先级从 1 到 7
1 =最重要，7 =最不重要）
影响决策的级别
影响决定使用服务的因素
_______ 1) 位置必须被大自然包围，如山脉，

最高
(5)

高
(4)

中等
(3)

低
(2)

最低
(1)

大海，

瀑布等。
_______ 2) 所用材料/设备的质量
_______ 3) 员工的专业知识和温暖
_______ 4) 服务标准
_______ 5) 建立的形象
_______ 6) 服务率/等待时间
_______ 99) 其他（请注明)....................................................

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-44

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

12. 您是否知道由卫生服务支持部门签发的标有

的服务设施是代表经卫生服务支持部门

认证的设施的标志？


1) 我知道



2) 不，我不知道

13. 未来，您将在泰国使用水疗服务，泰式按摩，温泉，其他健康服务的省份？
（省名）..............................................................
命名省份的原因
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

14. 您未来前往泰国的旅行是否包括水疗，泰式按摩，温泉，其他健康服务
 1) 不会, 因为..............................................................................................................................................................................................
 2) 会, 因为....................................................................................................................................................................................................
15. 你会推荐亲戚/朋友/熟人在泰国使用水疗服务，泰式按摩，温泉，其他健康服务吗？
15.1 水疗服务
 1) 不会
 2) 会
15.2 泰式按摩
 1) 不会
 2) 会
15.3 温泉（温泉名称...........................................省............................）
 1) 不会
 2) 会
15.4 其他保健服务（请注明....................................................................）
 1) 不会
 2) 会
15.5 其他保健服务（请注明....................................................................）
 1) 不会
 2) 会
16. 在泰国使用水疗服务/泰式按摩/温泉/其他健康服务所面临的问题和障碍
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………

17. 其他建议改善泰国的水疗，泰式按摩，温泉，其他健康服务
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................................…………………………………..

18. 旅行费用和水疗服务/泰式按摩/温泉/其他健康服务
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-45

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
金额（泰铢）

事项

（仅限受访者/自己）

18.1. 通过旅行社
1) 旅游套餐
 1.1) 一般旅游
 1.2) 医疗旅游
2) 如果需要额外报销旅游套餐，请注明额外金额。
3) 卫生服务费
 3.1) 水疗中心
 3.2) 泰式按摩
 3.3) 温泉
 3.99) 其他（请注明) …………...................………………..……….
4) 健康产品购买
产品
 4.1) 外用药
 4.2) 内科
 4.3) 美容产品/化妆品
 4.4) 其他产品
 4.5) 保健品
 4.99) 其他（请注明）...................................

草药成分

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

金额（近似值）

 99) 其他（请注明).................................................................................................................

18.2. 通过自助旅行
 1) 机票
 2) 住宿费
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-46

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 3) 食品与饮料
 4) 购物费用
 5) 观光费用
 6) 娱乐
 7) 卫生服务费用
 7.1) 水疗中心
 7.2) 泰式按摩
 7.3) 温泉
 7.99) 其他（请注明)…………...................………………………………………………………
 8) 健康产品购买
产品
 8.1) 外用药
 8.2) 内科
 8.3) 美容产品/化妆品
 8.4) 额外补充
 8.5) 保健品
 8.99) 其他（请注明）.....................................

草药成分

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

1) 有

 2) 没有

金额（近似值）

 99) 其他（请注明)............................................................................

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-47

รายงานผลการวิจัยและสารวจข้อมูลด้านบริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทย ประกอบการจัดทาศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Part 4 个人信息
1.性别
 1) 男
 2) 女
2. 年龄
 1) 低于 15 岁  2) 15 - 24 岁
 3) 25 - 34 岁
 6) 55 - 64 岁
 7) 65 岁以上
3. 婚姻状况
 1) 单身
 2) 已婚
 3) 离婚/丧偶
4. 职业
 1) 政府官员
 2) 国营企业员工
 3) 私营部门
 4) 业主
 5) 学生
 6) 家庭主妇  7) 自由职业者
 8) 退休
 99) 其他（请注明）...........................
5. 教育程度
 1) 学士学位以下  2) 学士学位
 3) 博士及以上
6. 月收入
 1) 低于 1,000 美元
 2) 1,000 - 5,000 美元
 4) 10,000 - 25,000 美元
 5) 25,001 - 50,000 美元

 4)




35 - 44 岁

 5) 45 - 54 岁

3) 5,001 - 9,999 美元
6) 超过 50,000 美元

感谢您的配合！
采访者 …....................................………….…................................ 采访日期…....................................………….…................................
采访地点…....................................………….…............................

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็น บี เอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด

หน้าที่ ผ-48

