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ttb analytics ประเมินธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนโตต่อเนื่อง ชี้ดีมานด์ในอนาคตจะเร่ง

ขึ้นในพ้ืนที่ EEC และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2565 เติบโต 

15% ดันรายได้ 3.2 แสนล้านบาท โดยได้อานิสงส์จากการฟ้ืนตัวของตลาดในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ คาดการลงทุนเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Medical Tourism) จะช่วยสร้างดีมานด์ความต้องการรักษาเพ่ิมข้ึน 
 

ธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธรุกิจท่ีฟ้ืนกลับมาได้เร็วหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการ

แพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2562 ภาครัฐมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศจ ากัดการเดินทาง

และการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศรวมถึงไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพ่ือ

ป้องกันการระบาดในวงกว้าง ส่งผลกระทบท าให้คนไทยและชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าท าการรักษา

ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนได้ ท าให้รายได้ในปี 2563 ลดลงกว่า 14.3% อย่างไรก็ดี เม่ือการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ภาครัฐจึงผ่อนคลาย

มาตรการจ ากัดดังกล่าว รวมท้ังโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลดีจากการเข้ารักษาของผู้ป่วยโควิด-

19 ท าให้รายได้พลิกฟ้ืนกลับมาขยายตัว 28.2% ในปี 2564 
 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยฟ้ืนตัวในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแหล่งจ้างงานท่ีส าคัญ 

แม้ว่าผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรก ท าให้รายได้ธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนหดตัว

ลงอย่างมากในปี 2563 แต่ในปี 2564 ก็ฟ้ืนตัวกลับมาสู่ระดับปกติได้ และเม่ือพิจารณาในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา (2560-2564) จะพบว่ารายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตเฉลี่ยกว่า 7.7% ต่อปี แม้ว่า

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังมีแนวโน้ม

เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง 

 
เม่ือเจาะลึกการฟ้ืนตัวเป็นรายภูมิภาคจะพบว่า กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ซ่ึงมีสัดส่วน

รายได้รวมกว่า 80% ของรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวม เป็นภูมิภาคท่ีฟ้ืนได้ดีหลังการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เน่ืองจากเป็นแหล่งจ้างงานของประเทศ โดยในปี 2564 กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 
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และภาคตะวันออก ขยายตัว 29.0% และ 24.7% จากปี 2563 ท่ีหดตัว 16.3% และ 9.3% ในขณะท่ี ภาค

กลางและภาคใต้ มีสัดส่วนรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมกัน 8.5% ของรายได้รวม มีอัตรา

ของการฟ้ืนตัวเช่นกัน โดยในปี 2564  รายได้ในภาคใต้และภาคกลางขยายตัว 35.7% และ 30.0% 

จากปี 2563 ท่ีหดตัว 7.6% และ 2.7% ด้านภาคอีสานและภาคเหนือ แม้ว่าจะเป็นภูมิภาคท่ีประชากร

ส่วนใหญ่กว่า 80% ของประชากรในพ้ืนท่ีใช้บริการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐเป็น

หลัก แต่พบว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนก็ฟ้ืนตัวไม่ต่างกัน โดยในปี 2564 ภาคอีสาน และ

ภาคเหนือ ขยายตัว 26.8% และ 18.8% จากปี 2563 ท่ีหดตัว 12.8% และ 8.0% จะเห็นว่ารายได้ของ

ธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนได้ฟ้ืนกลับมาในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

ttb analytics คาดว่าปี 2565 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยจะเติบโต 15% จากปี 2564 

โดยมูลค่าตลาดจะอยู่ท่ี 3.2 แสนล้านบาท โดยได้รับผลดีจากความต้องการท้ังตลาดคนไทย และ

ชาวต่างชาติ 

 
ตลาดคนไทย คาดว่าจะเติบโตได้ดีจากการไม่มีข้อจ ากัดในการเดินทางของประชาชน รวมท้ัง

ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินธุรกิจได้และแรงงานสามารถออกมาท างานนอกบ้าน

ได้ ท าให้เศรษฐกิจในประเทศทยอยฟ้ืนตัว ประชาชนท่ีเจ็บป่วยสามารถออกมาใช้บริการทาง

การแพทย์ได้ตามปกติ นอกจากน้ี ในตลาดคนไทย โรงพยาบาลเอกชนยังมีรายได้เพ่ิมเติมจากการ

รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ท่ียังคงมีอยู่ 
 

ตลาดชาวต่างชาติ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา (2563-2564) หดตัวค่อนข้างรุนแรงจากการไม่อนุญาตให้

นักชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ แต่นับตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมา ภาครัฐผ่อนคลายเปิดประเทศ

ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ท าให้ดีมานด์ชาวต่างชาติท่ีต้องการรักษาพยาบาลในไทย

เร่ิมฟ้ืนตัวข้ึน โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง นอกจากน้ี จากการท่ีธรุกิจในประเทศสามารถด าเนิน

กิจการได้ ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ท าประกันตนกับประกันสังคมจ านวนกว่า 9.6 แสน

คน (คิดเป็น 40% ของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรวม) ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และภาคตะวันออก ออกมาใช้บริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนได้ ท าให้รายได้ของ

โรงพยาบาลเอกชนในตลาดชาวต่างชาติภาพรวมฟ้ืนตัวข้ึน 
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ttb analytics ประเมินว่าสถานการณ์การเปิดประเทศและการด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีเป็นปกติ จะ

สร้างแรงส่งให้ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโตต่อไป  โดยคาดว่ารายได้ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนภาพรวมจะเติบโตได้ 8-10% ในปี 2566 
 

ปี 2566 ประเด็นท่ีต้องติดตาม ปัจจัยเส่ียง คือ เงินเฟ้อ ปัจจัยเสริม คือ เงินบาทอ่อนค่า 

แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะฟ้ืนตัวแล้ว แต่ความเส่ียงส าคัญท่ีต้องติดตาม คือ ราคาสินค้าท่ี

ปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานและอาหาร โดย ttb analytics คาดว่า อัตราเงิน

เฟ้อในปี 2565 จะปรับเพ่ิมข้ึนกว่า 6.7% และในปี 2566 จะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองอีก 2.1% อันเป็นผลจาก

ค่าจ้างแรงงานข้ันต่าท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลต่อก าลังซ้ือของตลาดคนไทยและแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่

ในประเทศ นับเป็นปัจจัยลบของธุรกิจในปี 2566 ในขณะท่ีปัจจัยบวกของธุรกิจในปี 2566 ได้แก่ 

แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่า อันเน่ืองมาจากทิศทางนโยบายดอกเบี้ยขาข้ึนของธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา (FED) ท าให้เงินไหลกลับไปหาดอลลาร์สหรัฐ  ซ่ึงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย 

หากค่าเงินบาทของไทยเปรียบเทียบกับประเทศท่ีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มีทิศทางอ่อนค่ามากกว่าจะ

เป็นตัวกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลและท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงเป็นโอกาสของตลาด

ชาวต่างชาติท่ีจะเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มากข้ึน 
 

ttb analytics แนะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนพุ่งเป้าไปท่ีตลาดในประเทศ กลุ่มผู้มีประกันสังคม กลุ่ม

ผู้ท าประกันสุขภาพ ในพ้ืนท่ี EEC และตลาดต่างประเทศ กลุ่ม Medical Tourism 

จากข้อมูลสถิติโครงสร้างการใช้สวัสดิการทางการแพทย์ของคนไทย พบว่าในช่วงกว่า 1 ทศวรรษท่ี

ผ่านมา (2554-2564) แนวโน้มคนไทยใช้บริการการแพทย์ด้วยการใช้สวัสดิการประกันสังคมและท า

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 สัดส่วนการใช้สวัสดิการ

ประกันสังคมและท าประกันสุขภาพรวมกันมากถึง 24.5% ของการใช้สวัสดิการทางการแพทย์รวม 

โดยเพ่ิมข้ึนจาก 15.7% ในปี 2554 ชี้ถึงดีมานด์ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ท่ีมากข้ึนจาก

แรงงานท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 11 ล้านคน และประชาชนท่ียินดีจ่ายประกันสุขภาพเพ่ือความ

คุ้มครองจากการเจ็บป่วย 
 

ท้ังน้ี ttb analytics ประเมินแนวโน้มพ้ืนท่ี EEC ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพในอนาคตส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เ น่ืองจากเป็นฐานรองรับ เป้าหมาย

อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ท่ีส าคัญของประเทศ โดยในปี 2564 ในพ้ืนท่ี EEC มีประชากรไทย

รวมจ านวน 3,059,193 คน แรงงานไทย (มาตรา 33) จ านวน 1,478,343 คน และแรงงานต่างด้าว

จ านวน 244,007 คน และในปี 2565 คาดว่าจะมีแรงงานรองรับอุตสาหกรรม New S-Curve เพ่ิมข้ึน

อย่างน้อยอีกกว่า 3 แสนคน นับเป็นโอกาสของธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนส าหรับตลาดในประเทศ  
 

ด้านตลาดต่างประเทศ ประเมินว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ 

โดยคาดว่าปี 2565 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวมกว่า 9.5 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจาก

ชาวเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง และปี 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าไทยจ านวน 

15-20 ล้านคน ซ่ึงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นฐานรายได้การ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย (Medical Tourism) ถือเป็นโจทย์ท้าทายท่ีภาครัฐ ผู้ประกอบการธรุกิจ

ท่องเท่ียว และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนจะร่วมมือกันในการดึงดูดนักท่องเท่ียวเหล่าน้ันให้

กลับมาเท่ียวในเมืองไทยและใช้บริการทางการแพทย์ดังเดิม เพ่ือดันรายได้จากชาวต่างชาติให้

กลับคืนมา 


