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การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์ลดลง 

ปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์ไม่ได้เป็น
ท่ีสนใจของผู้ป่วยชาวต่างชาติมากนัก ซึ่งผู้ป่วยชาวต่างชาติก าลัง
มองหาศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งใหม่ท่ีมีมาตรฐานสูงเท่าเทียมกับ
สิงคโปร์ แต่ค่ารักษาท่ีถูกกว่า 

ดังนั้น แทนท่ีโรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์จะพยายามดึงดูดชาวต่างชาติให้มารักษาสุขภาพใน
สิงคโปร์ เช่น รักษาเกี่ยวกับทันตกรรม  ผ่าตัดบายพาสหัวใจ หรือการท าศัลยกรรมพลาสติก เป็นต้น ซึ่ง
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในสิงคโปร์บางแห่งจึงได้เปล่ียนวิธีการใหม่ ด้วยการลงทุนด้านการแพทย์ใน
ต่างประเทศเพื่อบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีดีในระดับมาตรฐานสูงเช่นใน

สิงคโปร์  ตั วอย่ างเช่น  Raffles Medical Group ลงทุนสร้ าง
ศูนย์บริการทางแพทย์ในต่างประเทศ 4 แห่งคือ ในฮ่องกง 3 แห่ง 
และ ใน เซี่ ย ง ไฮ้  1  แห่ ง   ส่วน  IHH  Healthcare Berhad มี

โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งในสิงคโปร์และอีกกว่า 50 แห่งในเอเชียและยุโรป และก าลัง
จะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่งในจีน 

ผู้บริหารจาก Parkway Pantai สิงคโปร์ซึ่งอยู่ในเครือของ IHH Healthcare Berhad กล่าวว่า อัตรา 

การเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์ปี 2559 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 
ในส่วนของทาง Parkway Pantai จึงได้มีการขยายฐานผู้ป่วย

ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น พม่า กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย และจีน เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณผู้ป่วย
มาใช้บริการอยู่อย่างสม่ าเสมอ และ Parkway Pantai ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยท่ีต้องใช้วิธีซับซ้อนในการ
รักษา อีกท้ังในระยะยาว  Parkway Pantai คาดว่า จะยังคงสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เข้ามา
รักษาในสิงคโปร์ได้ต่อไป รวมถึงการให้บริการของ Parkway Pantai ท่ีขยายฐานธุรกิจไปท่ัวเอเชีย 

กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนของสิงคโปร์จะต้องเริ่มมองหาและลงทุนในตลาดต่างประเทศแทนการรอให้
ผู้ป่วยเข้ามาหาเองในสิงคโปร์ ผู้ป่วยชาวต่างชาติเริ่มมีการลดจ านวนลงเรื่อย ๆ ในช่วงท่ีผ่านมา จากท่ีเคยมี
อัตราส่วนมากถึงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยท้ังหมด แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ของผู้ป่วยท้ังหมด ผู้ป่วย
ชาวต่างชาติจ านวนมากเปล่ียนไปรักษาในประเทศของตนเอง หรือไปรักษาท่ีประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งมี
มาตรฐานท่ีใกล้เคียงกับสิงคโปร์ แต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาถูกกว่ามาก  โรงพยาบาลในประเทศไทยและ
มาเลเซียได้แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ไปจากสิงคโปร์ เนื่องจากการดูแล
รักษาท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีต่ ากว่าสิงคโปร์ ถึงแม้เทคโนโลยีท่ีใช้อาจจะยังไม่ทันสมัยเทียบเท่าสิงคโปร์ แต่
สามารถด าเนินการผ่าตัดมาตรฐานได้ในราคาท่ีต่ ากว่า 
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 รายงานจาก BMI Research ระบุว่า โรงพยาบาล
ในประเทศไทยและมาเลเซียได้ออกมาตรการเพื่อดึงดูดผู้ป่วย
ชาวต่างชาติจากโรงพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงของสิงคโปร์ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายนี้  ถือเป็นอุปสรรคส าคัญของผู้ป่วยชาวต่างชาติ   
เช่น ในการผ่าตัดบายพาสหัวใจในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ประเทศไทยและมาเลเซียถึง 41% และ 106% ตามล าดับ 

การผ่าตัดเปล่ียนสะโพกท่ีโรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์จะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 14,000 เหรียญสิงคโปร์ แต่ด้วยวิธีการ
รักษาแบบเดียวกันท่ีศูนย์การแพทย์ Mahkota ในมะละกา 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ป่วยชาวต่างชาติกว่า 80 ,000 ราย  
ต่อปี   จะ เสีย ค่าใช้ จ่ าย เพี ย ง  8 ,800 เหรียญ สิงคโปร์  
นอกจากนี้  ค่าใช้จ่ายในด้านห้องพักของโรงพยาบาลใน
สิงคโปร์ยังมีราคาสูงอีกด้วย เช่น ห้องเด่ียวมาตรฐานใน
โรงพยาบาล Farrer Park มีอัตรา 562 เหรียญสิงคโปร์ต่อวัน เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลของบริษัทในเครือ 
Columbia Asia Group แห่งหนึ่งในอินโดนีเซียมีอัตราเพียง 77 เหรียญสิงคโปร์ต่อวัน 

ท้ังนี้ มูลค่าธุรกิจท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์ มีอุปสรรคด้านค่าเงินท่ีแข็งของเหรียญสิงคโปร์
เมื่อเทียบกับสกุลเงินส าคัญ ๆ ในภูมิภาค เช่น รูเปียห์อินโดนีเซีย และริงกิตมาเลเซีย ซึ่งท าให้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางด้านการดูแลรักษาสุขภาพท่ีด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  โดย Singapore  Tourism Board (STB) ระบุ
ว่า รายรับจากการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์อยู่ในระดับสูงในปี 2551 (2008) และ 2555 (2012) มูลค่า 1.05 
และ 1.11 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ตามล าดับ และต่อมาในปี 2556 (2013) ลดลงเป็น 832 ล้านเหรียญและใน
ปี 2557 (2014) เพิ่มขึ้นเป็น 994 ล้านเหรียญสิงคโปร์   

มูลค่าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
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ใน ช่วงหลายปี ท่ี ผ่านมา STB (Singapore Tourism Board) ได้

ท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภาคเอกชน เพื่อขยาย

การเข้าถึงตลาดเป้าหมายท่ีส าคัญ ด้วยประสบการณ์และเครือข่ายท่ีแข็งแกร่ง 

ท าให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภาคเอกชนมีสถานะส าคัญท่ีจะเป็นผู้น า

และขับเคล่ือนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของ

สิงคโปร์ ท้ังนี้ พื้นฐานการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโต

เศรษฐกิจในภูมิภาค ความต้องการในการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพแบบส่วนตัวจะเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับจ านวน

ประชากรสูงอายุและการเพิ่มขึ้นของรายได้ รวมถึงการคุ้มครองจากประกัน  

บทวิเคราะหแ์ละข้อคิดเห็นของ สคต. 

 การลดจ านวนลงของผู้ป่วยชาวต่างชาติท่ีเข้ามารักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพในสิงคโปร์เป็นผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวและการแข่งขันท่ีสูงขึ้นในภูมิภาค  ส่งผลให้การใช้จ่ายของท้ัง

ชาวต่างชาติและชาวสิงคโปร์ลดลง อีกท้ังการรักษาพยาบาลในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่น ๆ จึงท าให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติตัดสินใจไปรักษาในประเทศอื่นแทนสิงคโปร์  

ส าหรับประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียกว่า 38% เป็น

อันดับ 1 ของภูมิภาค โดยมีจุดแข็งด้านคุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มี

โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ    

ท่ัวโลก ซึ่งโรงพยาบาลในไทยได้รับการรับรองแล้วถึง 42 แห่ง มากกว่าอินเดีย 23 แห่ง  มาเลเซีย 10 แห่ง 

และสิงคโปร์ 10 แห่ง   
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ส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทยอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของเอเชีย อีกท้ังอัตรา
การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกลุ่มลูกค้าหลักของไทยจะเป็น
ชาวต่างชาติท่ีมาจากพม่าและตะวันออกกลาง ซึ่งในบางประเทศให้สิทธิคนไข้สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ประกันสังคมในโรงพยาบาลเอกชนของไทยได้ด้วย  ท้ังนี้ อัตราค่ารักษาพยาบาลของไทยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ 
มาเลเซียและอินเดีย ดังนี้ 

 
 

 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวและตลาดมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น จนส่งผลทางลบต่ออุตสาหกรรม

เกือบทุกด้าน รวมถึงท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ชะลอตัวลงด้วย อย่างไรก็ดี การผลักดันและ

สนับสนุนจากภาครัฐและความร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน จะช่วยท าให้ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และเศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้การส่งเสริมการวิจัย รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ ท้ังนี้ ธุรกิจ

บริการของไทยด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์จะได้เปรียบคู่แข่งในหลายประการ ท่ีนอกเหนือจากระดับ

มาตรฐานในการรักษาพยาบาล อาทิ การบริการท่ีสุภาพพร้อมไมตรี  ความเป็น Thainess  การมีวัฒนธรรมดี

งาม รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในไทยและอาหารไทยท่ีหลากหลาย จะเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติต้อง

กลับมาใช้บริการและท่องเท่ียวไทยอีกอย่างแน่นอน 
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