การส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย
(ระยะที่ 2 )
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ในประเทศไทยเริ่มเป็นที่น่าจับตา
ดู ม ากขึ้ น ในปั จ จุ บั น นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการรั ก ษาพยาบาลในประเทศไทยที่ มี ร าคาถู ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโลกตะวันตก กอปรกับคุณภาพและความเชี่ยวชาญของแพทย์ไทยด้านการรักษา
ที่มีคุณภาพไม่เป็นรองใคร การมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้
มาตรฐาน วัฒนธรรมการให้บริการด้วยไมตรีจิตร มิตรภาพ และความยิ้มแย้มแจ่มใสของคน
ไทย และการเป็น ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของโลกทาให้ประเทศไทยได้
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
หลาย ๆ ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (World Class Health Care Provider) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จึงได้ดาเนิน“โครงการส่งเสริมคลัส
เตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย ” ซึ่งปัจจุบันกาลังอยู่
ระหว่างการดาเนินการในระยะที่ 2 โดยในขณะนี้มีงบประมาณรวมกันในระยะที่ 1 และ 2 กว่า
22 ล้านบาท
สสว. ได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ในการ
เตรียมความพร้อม การยกระดับมาตรฐานในการให้บริก ารและการสร้ างความเข้มแข็ง เพิ่ ม
ศักยภาพทางการแข่งขันโดยมุ่งเน้นไปที่การรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
เช่น โรงพยาบาล คลินิกพิเศษต่างๆ แพทย์ พยาบาล และผู้ประกอบการในธุรกิจสนับสนุนเช่น
โรงแรม/สถานพักฟื้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสปา ผู้ประกอบการแพทย์แผน
ไทย ผู้ ประกอบการขนส่ ง ผู้ ป่ว ย และผู้ ป ระกอบการล่ า มแปลภาษา การด าเนิ น โครงการมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการโรงแรม สถานพักฟื้น ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง
คอยให้คาแนะนาต่าง ๆ การสร้างการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ การสร้างเครือข่าย การขยายตลาดของ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง ในและต่ างประเทศ การพั ฒนาเว็บไซต์ก ลางโดยให้ ครอบคลุ ม
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น การสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Media Network)
สสว.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่อจบโครงการแล้วจะสามารถให้ คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกโดย
การเป็นพี้เลี้ยงทางธุรกิจได้ 44 ราย มีกลุ่มผู้ประกอบการสมาคมหรือสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม
กลุ่มคลัสเตอร์ 5 สมาคม/สถาบัน มีการออกแบบแผ่นพับ/ซีดีเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ของไทยทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาเว็ บไซต์กลางของ
คลัสเตอร์ให้มีภาษาเพิ่มขึ้น 2 ภาษา การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เช่ น กรมส่ งเสริม การส่ ง ออกเพื่อ จั ด กิจ กรรมทางการตลาดในต่า งประเทศ 2 ครั้ ง การสร้ า ง
ช่ อ งทางการตลาดและเชื่ อ มโยงธุ รกิจ ในต่ า งประเทศ จ านวน 2 ประเทศ การผลั ก ดั น ให้ มี
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 10,000 ราย และสามารถสร้างรายได้เข้า
ประเทศ 300 ล้านบาท จวบจนถึงปัจจุบัน (ณ เดือนเมษายน 2554) สสว.ได้ดาเนินงานโครงการ
โดยสามารถให้คาแนะนาเชิงลึกโดยการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจได้ 15 ราย มีการเผยแพร่กิจกรรม
ของคลัสเตอร์และการสนับสนุนการรวมกลุ่ม 4 ครั้ง และได้ทาการวิเคราะห์ในเบื้องต้นด้าน
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT: Strengths Weaknesses Opportunities Threats)
ของธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ซึ่งได้คาดหมายไว้ว่า หากผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ความเข้าใจ เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งที่ตนมีอยู่ โดยที่ในขณะเดียวกัน
สามารถลดจุดอ่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรค สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการทาตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ได้อย่างยั่งยืนซึ่งในฉบับต่อไปจะได้กล่าวถึงผลการวิเคราะห์นี้ วันนี้ต้องขอลาไปก่อน พบกัน
ใหม่ในฉบับหน้า ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน
-------------------------------------------------------------------------------------------สานักประสานและบริหารโครงการ (ปบ.)

การส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย
(ระยะที่ 2) (ตอนที่2)
จากฉบับที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ที่เนื้อหาการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
(SWOT: Strengths Weaknesses Opportunities Threats) ของธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ในฉบับนี้ข อน าเสนอผลการวิ เคราะห์ SWOT ในเบื้ องต้ นซึ่ งผู้ ประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีบทวิเคราะห์ ดังนี้ จุดแข็ง
(Strengths) : 1.ประเทศไทยมีสถานพยาบาลและมีบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเป็น
ยอมรับ 2.ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 3.มีการผ่อน
ปรนกฎเกณฑ์การผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทาให้ ธุกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้รับ
ประโยชน์ ด้ ว ย 4.ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วเป็ น จุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวโดยคาดว่ากาลังซื้อจะมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ และคนวัยเกษียณจากสหรัฐอเมริกาและ
ยุ โ รป 5. มี เ ครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ทั่ ว โลก 6.
ความสามารถในการให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งของแพทย์ไทยและความต้องการในการใช้
บริการที่สูงขึ้นรวมถึงบริการด้านที่พักในประเทศไทย 7. ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ด้านการ
คมนาคมของประเทศไทยทั้งทางบก น้า และอากาศ 8.ความพร้อมด้านสภาพอากาศและอาหารที่
เหมาะสมต่อการพักฟื้นหลังการรักษาพยาบาล 9. การให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตของคน
ไทย จุดอ่อน (Weaknesses): 1. ผู้ประกอบการต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 2. ผู้ประกอบการตัวแทนท่องเที่ยวยังขาดประสบการณ์ด้านการแพทย์เชิงเทคนิค ใน
การให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มลูกค้าที่จัด “แพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์”
ให้ 3.บุ ค ลากรยั ง ขาดทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ ต้ อ งใช้ “ล่ า ม” ช่ ว ยในการสื่ อ สาร
4. ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานด้านประกันภัยที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลเพื่อขยายตลาด 5.กระบวนการและวิธีในการ
ให้บริการกับลูกค้าด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่ม/บุคคลเฉพาะหรือกลุ่มขนาดเล็กจ
ซึ่งต้องใช้เวลานานสาหรับการให้บริการและต้องใช้บุคลากรที่มีความชานาญในการประสาน

และให้ข้อมูลในเชิงเทคนิคได้ 6.ผู้ประกอบการขาดช่องทางในด้านเครือข่ายการประสานความ
ร่วมมือในการทาตลาดแบบรวมกลุ่ม 7.ผู้ประกอบการขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านบริการ
ทางการแพทย์ เช่นรายชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ขั้นตอนการรับบริการฯ ที่จะใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์สาหรับนักท่องเที่ยว
โอกาส (Opportunities) : 1.มีจานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยปีละกว่า 1 ล้านคน 2.รัฐบาลหรือบริษัทประกันสุขภาพในบางประเทศ เช่นญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารักษาพยาบาลในต่างประเทศที่มีค่าบริการ
ที่ถูกกว่าแต่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโดยรัฐเจะป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3.ประชากร
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา มีประกันสุขภาพในระดับที่ต่ากว่าร้อยละ 50 ทาให้
การรั กษาในต่า งประเทศที่ มีค่ าใช้ จ่า ยประหยัด กว่ า เป็น ทางเลื อ กในกรณี ที่มีค วามต้อ งการ
ทางการแพทย์ที่ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน 5.การรักษาพยาบาลในบางประเทศต้องเข้าคิวรอรับบริการ
ที่ยาวนานเนื่องจากมีความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับความต้องการการ
ท่องเที่ยวไปในขณะเดียวกันด้วย
อุปสรรค (Threats) : 1.ประเทศที่เป็นคู่แข่งด้านการให้บริการการท่องเที่ยวเชิง การแพทย์มี
มากกว่า 35 ประเทศ 2. ที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และยุโรป 3.ประเทศไทยต้องการการส่งเสริม และสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 4. ผู้ประกอบการไทยยังขาดข้อมูล
ผลการศึกษาด้านผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเตรียมรับมือ ป้องกันหรือปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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