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ttb analytics ประเมินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโตต่อเนื่อง ชี้ดีมานด์ในอนาคตจะเร่ง
ขึ้นในพื้ นที่ EEC และการส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2565 เติบโต
15% ดั น รายได้ 3.2 แสนล้ า นบาท โดยได้ อ านิ ส งส์ จ ากการฟื้ นตั ว ของตลาดในประเทศและตลาด
ต่ า งประเทศ คาดการลงทุ น เขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
(Medical Tourism) จะช่วยสร้างดีมานด์ความต้องการรักษาเพิ่ มขึ้น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ฟื้นกลับมาได้เร็วหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการ
แพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562 ภาครัฐมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศจากัดการเดินทาง
และการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศรวมถึงไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศเพื่ อ
ป้องกันการระบาดในวงกว้าง ส่งผลกระทบทาให้คนไทยและชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าทาการรักษา
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนได้ ทาให้รายได้ในปี 2563 ลดลงกว่า 14.3% อย่างไรก็ดี เมื่อการ
ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ครอบคลุ ม ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ภาครั ฐ จึ ง ผ่ อ นคลาย
มาตรการจากัดดังกล่าว รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลดีจากการเข้ารักษาของผู้ป่วยโควิด 19 ทาให้รายได้พลิกฟื้ นกลับมาขยายตัว 28.2% ในปี 2564
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยฟื้ นตัวในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้ นที่แหล่งจ้างงานที่สาคัญ
แม้ว่าผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรก ทาให้รายได้ธร
ุ กิจโรงพยาบาลเอกชนหดตัว
ลงอย่างมากในปี 2563 แต่ในปี 2564 ก็ฟื้นตัวกลับมาสู่ ระดับปกติได้ และเมื่อพิ จารณาในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา (2560-2564) จะพบว่า รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตเฉลี่ย กว่า 7.7% ต่อปี แม้ว่า
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ยังมีแนวโน้ม
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเจาะลึกการฟื้ นตัวเป็นรายภูมิภาคจะพบว่า กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งมีสัดส่วน
รายได้รวมกว่า 80% ของรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวม เป็ นภูมิภาคที่ ฟื้นได้ดีหลังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงานของประเทศ โดยในปี 2564 กรุงเทพฯ ปริมณฑล
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และภาคตะวันออก ขยายตัว 29.0% และ 24.7% จากปี 2563 ที่หดตัว 16.3% และ 9.3% ในขณะที่ ภาค
กลางและภาคใต้ มีสัดส่ วนรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมกัน 8.5% ของรายได้รวม มีอัตรา
ของการฟื้ นตัวเช่นกัน โดยในปี 2564 รายได้ ใ นภาคใต้แ ละภาคกลางขยายตัว 35.7% และ 30.0%
จากปี 2563 ที่ห ดตัว 7.6% และ 2.7% ด้า นภาคอี สานและภาคเหนือ แม้ว่า จะเป็นภูมิภาคที่ประชากร
ส่ วนใหญ่กว่า 80% ของประชากรในพื้ นที่ ใช้บริการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐเป็น
หลั ก แต่ พ บว่ า รายได้ ข องโรงพยาบาลเอกชนก็ ฟื้ นตั ว ไม่ ต่ า งกั น โดยในปี 2564 ภาคอี ส าน และ
ภาคเหนือ ขยายตัว 26.8% และ 18.8% จากปี 2563 ที่ห ดตัว 12.8% และ 8.0% จะเห็นว่า รายได้ของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้ฟื้นกลับมาในทุกภูมิภาคของประเทศ
ttb analytics คาดว่าปี 2565 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยจะเติบโต 15% จากปี 2564
โดยมู ลค่ า ตลาดจะอยู่ ที่ 3.2 แสนล้ า นบาท โดยได้ รับ ผลดีจ ากความต้ อ งการทั้ ง ตลาดคนไทย และ
ชาวต่างชาติ

ตลาดคนไทย คาดว่ า จะเติ บ โตได้ ดี จ ากการไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการเดิ น ทางของประชาชน รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ สามารถดาเนินธุรกิจได้และแรงงานสามารถออกมาทางานนอกบ้า น
ได้ ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ในประเทศทยอยฟื้ นตั ว ประชาชนที่ เ จ็ บ ป่ ว ยสามารถออกมาใช้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ได้ตามปกติ นอกจากนี้ ในตลาดคนไทย โรงพยาบาลเอกชนยังมีรายได้เพิ่ มเติมจากการ
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่
ตลาดชาวต่างชาติ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563-2564) หดตัวค่อนข้างรุนแรงจากการไม่อนุญาตให้
นักชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ แต่นับตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมา ภาครัฐผ่อนคลายเปิดประเทศ
ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ทาให้ดีมานด์ชาวต่างชาติที่ต้องการรักษาพยาบาลในไทย
เริ่มฟื้ นตัวขึ้น โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง นอกจากนี้ จากการที่ธร
ุ กิจในประเทศสามารถดาเนิน
กิจการได้ ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ทาประกันตนกับประกันสังคมจานวนกว่า 9.6 แสน
คน (คิดเป็น 40% ของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรวม) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้ นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และภาคตะวั น ออก ออกมาใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ จ ากโรงพยาบาลเอกชนได้ ท าให้ ร ายได้ ข อง
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดชาวต่างชาติภาพรวมฟื้ นตัวขึ้น
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ttb analytics ประเมินว่าสถานการณ์การเปิดประเทศและการดาเนินธุรกิจในประเทศที่เป็นปกติ จะ
สร้ า งแรงส่ ง ให้ ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโตต่อไป โดยคาดว่า รายได้ธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชนภาพรวมจะเติบโตได้ 8-10% ในปี 2566
ปี 2566 ประเด็นที่ต้องติดตาม ปัจจัยเสี่ ยง คือ เงินเฟ้ อ ปัจจัยเสริม คือ เงินบาทอ่อนค่า
แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะฟื้ นตัวแล้ว แต่ความเสี่ ยงสาคัญที่ต้องติดตาม คือ ราคาสิ นค้าที่
ปรับเพิ่ มสู งขึ้นจากแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานและอาหาร โดย ttb analytics คาดว่า อั ตราเงิน
เฟ้ อ ในปี 2565 จะปรับ เพิ่ มขึ้ นกว่า 6.7% และในปี 2566 จะเพิ่ มขึ้ นต่อ เนื่ อ งอี ก 2.1% อั นเป็นผลจาก
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่าที่เพิ่ มขึ้น ซึ่งจะส่ งผลต่อกาลังซื้อของตลาดคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่อยู่
ในประเทศ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ลบของธุร กิ จ ในปี 2566 ในขณะที่ ปั จ จั ย บวกของธุร กิ จ ในปี 2566 ได้ แ ก่
แนวโน้ ม เงิ น บาทอ่ อ นค่ า อั น เนื่ อ งมาจากทิ ศ ทางนโยบายดอกเบี้ ย ขาขึ้ น ของธนาคารกลาง
สหรัฐ อเมริกา (FED) ทาให้เ งินไหลกลับไปหาดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ง ถูกมองว่าเป็นสิ นทรัพ ย์ปลอดภัย
หากค่าเงินบาทของไทยเปรียบเทียบกับ ประเทศที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่มีทิศทางอ่อนค่ามากกว่าจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลและท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสของตลาด
ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น
ttb analytics แนะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนพุ่ งเป้าไปที่ตลาดในประเทศ กลุ่มผู้มีประกันสั งคม กลุ่ม
ผู้ทาประกันสุ ขภาพ ในพื้ นที่ EEC และตลาดต่างประเทศ กลุ่ม Medical Tourism
จากข้อมูลสถิติโครงสร้างการใช้สวัสดิการทางการแพทย์ของคนไทย พบว่าในช่วงกว่า 1 ทศวรรษที่
ผ่านมา (2554-2564) แนวโน้มคนไทยใช้บริการการแพทย์ด้วยการใช้สวัสดิการประกันสั งคมและทา
ประกั น สุ ข ภาพกั บ บริ ษั ท ประกั น เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2564 สั ด ส่ ว นการใช้ ส วั ส ดิ ก าร
ประกันสั งคมและทาประกันสุ ขภาพรวมกันมากถึง 24.5% ของการใช้สวัสดิการทางการแพทย์ รวม
โดยเพิ่ มขึ้นจาก 15.7% ในปี 2554 ชี้ถึงดีมานด์ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้นจาก
แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสั งคมกว่า 11 ล้านคน และประชาชนที่ยินดีจ่ายประกันสุ ขภาพเพื่ อความ
คุ้มครองจากการเจ็บป่วย
ทั้ ง นี้ ttb analytics ประเมิน แนวโน้ ม พื้ นที่ EEC ได้ แ ก่ ระยอง ชลบุ รี และฉะเชิ ง เทรา จะเป็ นพื้ นที่ ที่มี
ศั กยภาพในอนาคตส าหรั บ ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน เนื่ อ งจากเป็ น ฐานรองรั บ เป้ า หมาย
อุ ตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ที่สาคัญของประเทศ โดยในปี 2564 ในพื้ นที่ EEC มีประชากรไทย
รวมจานวน 3,059,193 คน แรงงานไทย (มาตรา 33) จานวน 1,478,343 คน และแรงงานต่างด้าว
จานวน 244,007 คน และในปี 2565 คาดว่าจะมีแรงงานรองรับอุตสาหกรรม New S-Curve เพิ่ มขึ้น
อย่างน้อยอีกกว่า 3 แสนคน นับเป็นโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสาหรับตลาดในประเทศ
ด้านตลาดต่างประเทศ ประเมินว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับอานิสงส์ จากการเปิดประเทศ
โดยคาดว่าปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวมกว่า 9.5 ล้านคน ส่ วนใหญ่มาจาก
ชาวเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง และปี 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยจานวน
15-20 ล้ า นคน ซึ่ ง ก่ อ นการระบาดของโรคโควิ ด -19 นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ป็ น ฐานรายได้ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย (Medical Tourism) ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนจะร่วมมือกันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้นให้
กลั บ มาเที่ ย วในเมื อ งไทยและใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ดั ง เดิ ม เพื่ อดั น รายได้ จ ากชาวต่ า งชาติ ใ ห้
กลับคืนมา
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