ตลาดสุ ขภาพจีน ... มุ่งรั กษาในต่ างประเทศ
------------------------------------------------โอ๊ย โอ๊ย ...
แบบดาษ ๆ และการพัฒนา
ไปอย่า งล่ า ช้า ไม่ ท ันใจชาวจี น
ส่ ง ผลให้ ช าว
หาทางเลือกในการเข้ารับบริ การตรวจรักษาสุ ขภาพในต่างประเทศ
ใช้บริ การตรวจและรั กษาพยาบาลใน
ประเทศ ... ดูเหมือนกระแสความนิ ยมในการเดินทางไปรับการตรวจรักษาสุ ขภาพในต่างประเทศกําลัง
ผลการวิจัยออนไลน์ สอบถามความคิดเห็ นของผูค้ นใน 24
ตรวจรั กษาพยาบาลในต่างประเทศโดย Ipsos
59 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภู มิ ภ าคเอเซี ย -แปซิ ฟิ กจะพิ จ ารณาใช้บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพและทํา ฟั น ใน
63 ใน
ตะวัน ออกกลางและแอฟริ ก า และร้ อ ยละ 64 ในละติ น อเมริ ก า
ธุ ร กิ จ
(Medical Tourism)
มความนิ ยมอย่างมาก
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ในเชิงประชากรศาสตร์ การวิจยั ยังพบว่า ร้ อยละ 19 ของกลุ่ม
49 ปี จะเดิ นทางไปใช้บริ การใน
ต่างประเทศ “อย่ างแน่ นอน” เทียบกับร้ อยละ 15
50-64 ปี
ร้ อยละ
17

2

อินเดีย
จีน

35 ปี
ร้อยละ 86
ร้อยละ 77
ร้อยละ 25

อายุ 35-49 ปี
ร้อยละ 73
ร้อยละ 71
ร้อยละ 17

อายุ 50-64 ปี
ร้อยละ 49
ร้อยละ 75
ร้อยละ 19

ร้อยละ 74 ของผูต้ อบแบบสอบถามมองหาบริ การตรวจรั กษา
(ของภายในประเทศ) ในเชิงประชากรศาสตร์ ผูใ้ หญ่วยั ต้นจะมีแนวโน้มเดินทาง
ไปต่างประเทศ
ตรวจรั กษาสุ ขภาพและทําฟั น
ขณะเดี ยวกัน จํา นวนเกื อบ 8 จาก 10 คนของคนรุ่ นใหม่ชาวจี นเห็ นว่า ยินดี จะเดิ นทางไปรั บ บริ การ
ตัวเลขดังกล่าว
นางหวัง หญิ งวัย 35
10 อันดับสุ ดยอด
สุ ขภาพของไทย ได้รับคําตอบว่า “คุม้ ค่าจริ ง ๆ แถมยังสะดวกสบายและ
รู ้ สึ กมี ความสุ ข อี กด้วย ... ฉัน
” โดยในการเดิ นทางไป
ตรวจรั กษาพยาบาลใน
2,000

1,000
10 วัน
“
ถูกตกแต่งราวกับของโรงแรมห้าดาว
และพยาบาลก็ใจเย็นและน่ ารั ก อาหารก็เอร็ ดอร่ อย

มากนิ ยมเดินทางไปรับบริ การตรวจรักษาสุ ขภาพในต่างประเทศ นายหู
โป๋ ว (Hu Bo) ประธานกรรมการบริ หารของ Ciming Health Checkup
Management Group Co., Ltd. กล่าวว่า สาเหตุสําคัญของกระแส

ใจ ” นางหวัง เล่ า

3

ความนิ ย มของชาวจี น ดัง กล่ า ว

ดยอาศัยรกแกะ และเยอรมนี สําหรั บการตรวจ
แต่ ละประเทศก็กาํ ลัง ให้ ความสนใจกับ
กล่าวคือ ในปี 2554
อยละ 23.6
มาเลเซี ยดึงดูด
อนุ ญาตวีซ่า ประเภทระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ปี 2554 ทําให้มี
มาเลเซี ยในปี 2555
48
ผ่าตัดใบหน้า
จากแหล่งข่าวของสถานทูตเกาหลีใต้ประจํา
1.07
ก่อน
ในส่ วนของไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุ ข
บริ การตรวจและรั กษาสุ ขภาพมี จาํ นวนถึ ง 2.24
2555 และมีมลู ค่าตลาด (รายได้)

2.05
ฯ จีนด้วยการให้
ชาวจีนไปเยือน
อเสี ยงในด้านบริ การ
2554 สถานทูตฯ
386

ในภูมิภาคเอเซี ย
2.53 ล้านคนในปี
ง 24,400 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า

สั ดส่ วน
ประเทศ
อินเดีย
อินโดนี เซี ย
จีน
ตุรกี
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย
น

ร้ อยละ
78
78
75
51
51
35
20
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ประเมินว่า
ราว 6 ล้านคน โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ
รั กษาสุ ขภาพในต่ า งประเทศในปี 2554
450,000

1.2

--------------------------------------------------รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์)
5 ธันวาคม 2555

สุ ขภาพรวม
และ
ไทย
สํา คัญ ได้แ ก่

