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• คาดรายได้โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 ลดลงกว่า 9% จากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 และจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงปี 2564-2565 ใน
อัตราเฉลี่ย 12% ต่อปี

• คาด Medical Tourism จะกลับมาโตในปี 2564 เนื่องจากนักท่องเที่ยว
จะกลับมาในไทยหลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในทั่ว
โลกคลี่คลาย โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับ
ปี 2563

• มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ การ
ควบคุมราคา, การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา, การรักษา
มาตรฐานโรงพยาบาล และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยต่างชาติที่
ผ่านการคัดกรอง Covid-19 

• การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย หลังการระบาด
ของ Covid-19 คลี่คลายลง

• วัคซีนป้องกัน Covid-19 จะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับตลาด Medical 
tourism 

• กรมการค้าภายในออกมาตรการก าหนดเพดานราคายา และค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

• ก าไรสุทธิของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการในไตรมาส 
1/2563 ลดลงกว่า 68.5% ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้กลุ่มลูกค้า
ต่างชาติหายไป
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ปัจจยัสนบัสนนุ
• มาตรฐานโรงพยาบาลไทยอยู่ในระดับสากล
• การประกันสุขภาพเป็นที่นิยมมากข้ึน
• การสร้างเครือข่ายระหว่างกันของ ร.พ. เอกชน ขนาดใหญ่ 
• ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
• ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญมากข้ึน เช่น หัวใจ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน เป็นต้น

ปัจจยัเสีย่ง 
• การแข่งขันรุนแรงจาก ร.พ. เอกชน ด้วยกันเอง รวมทั้ง ร.พ. ภาครัฐ ที่

เปิดคลินิกนอกเวลามากข้ึน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 
• จ านวนคนไข้ลดลง จากอุบัติเหตุลดลง และคนหลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาล

หากไม่จ าเป็น
• จ านวน Medical Tourism ลดลงจากการการระบาดของ Covid-19
• คู่แข่งด้าน Medical Hub จากประเทศอื่นสูงมากข้ึน
• สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทัว่โลก

สิงหาคม 2563
by ttb analytics
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Revenue & Growth of Private Hospital in SET 
in 2017 – 2022F*

Note: * Calculated only private hospitals in SET since 2016
Source: www.set.or.th (Forecast by ttb analytics)
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• หลังจากการแพร่ระบาด Covid-19 ลดลง จ านวนผู้ป่วยจะกลับมาใกล้เคียงกับ
ก่อนการระบาด เพราะผู้ป่วยยังคงต้องการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม

• อายุขัยของชาวไทยมีแนมโน้มสงูข้ึนอย่างตอ่เนื่อง และไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ท าให้ความต้องการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงข้ึน

• ตั้งแต่ปี 2551 อัตราการเกิดโรคส าคัญอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
มะเร็ง ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การรักษาพยาบาลที่ไม่จ าเป็นอาจจะชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซา
• ประชาชนมีประกันสุขภาพมากข้ึน โดยตั้งแต่ปี 2558 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี

ละ  9% และโรงพยาบาลเอกชนร่วมมือกับบริษัทประกันมากขึ้น
• โรงพยาบาลหลายแห่งชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากรายได้ที่หดตัว

ในช่วงการระบาดของ Covid-19
• การแข่งขันค่อนข้างสูง โดยคู่แข่งมีทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐที่เปิด

คลินิกพิเศษ และนายทุนจากต่างประเทศ

• คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาในช่วงปี 2564
• รายได้จาก Medical Tourism ในปี 2561 เท่ากับ 3.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 8% 

ของรายได้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด โดยรายได้หลักมาจากชาวกัมพูชา จีน และ
ลาว

• ไทยมีจ านวนโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย 
รองจากจีน

• ต่างชาติมองว่าโรงพยาบาลในไทยได้รับมาตรฐานสากล และราคาสมเหตุสมผล 
รวมทั้งจัดการโรคระบาดได้ดี อาจท าให้ต่างชาติกลับมารับการรักษาพยาบาล
เพิ่มขึ้นหลังการระบาดของ Covid-19

• มีการแข่งขันด้าน Medical Tourism สูงข้ึนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
มาเลเซียที่ดึงลูกค้าชาวอินโดนีเซียไปมากข้ึน

ttb analytics Views
• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มองว่าหลังการระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาเติบโตได้เฉลี่ยปี

ละ 12% เหมือนกับช่วงก่อนการระบาด เนื่องจากมีปัจจัยหนุนทั้งจากคนไข้ภายในประเทศ และคนไข้ชาวต่างชาติ
• การแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจควรจะปรับตัว เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ยั่งยืน ดังนี้
1.ควบคุมราคาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากในปัจจุบันเศษฐกิจอยู่ในสภาวะซบเซา ท าให้ผู้ป่วยมีก าลังในการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลลดลง
2.ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา เช่น ใช้หุ่นยนต์ หรือใช้ Telemedicine มาช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกลจะช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการรักษามากขึ้น สาหรับผู้ป่วยเคสติดตามผล          
3.รักษามาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้เข้าใช้บริการในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะสามารถรักษา
ฐานผู้ป่วยปัจจุบันได้แล้ว ยังสามารถดึงดูดผู้ป่วยใหม่และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากข้ึน        
4.อ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยตา่งชาตทิี่ผ่านการคัดกรอง Covid-19 แล้ว โดยโรงพยาบาลมีบริการประสานกับทางสถานทูต 
เพื่อน าผู้ป่วยตา่งประเทศที่ประสงค์มาทาการรักษาที่ไทย พร้อมทั้งจัดหาสถานที่พักให้กับผู้ป่วยและญาตผิู้ป่วยในที่ได้รับความ
อนุญาตจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกส าหรับผู้ป่วยต่างชาติ

ตลาดในประเทศ

ตลาดต่างประเทศ

Disease Rate in 2008 – 2017 (per 100,000 person)
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