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บทคัดย่อ 
ความสามารถในการแขCงขันการทCองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย 

 
งานวิจัยฉบับน้ีประเมินความสามารถในการแขSงขัน Medical Tourism ของไทยในภูมิภาคเอเชียท่ี

ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากรวมท้ังไทยกำลังตoองการสSงเสริมใหoเป�นกลจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ วันน้ี

สถานการณLทางธุรกิจ Medical Tourism เปล่ียนแปลงอยSางรวดเร็วทำใหoภาครัฐตoองปรับยุทธศาสตรLการพัฒนา

ใหoเหมาะสมและสอดคลoองกับการเปล่ียนแปลง เร่ืองดังกลSาวมีความสำคัญสำหรับหนSวยงานภาครัฐท่ีไมSสามารถตี

กรอบเพียงแคSความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจไดoเพียงอยSางเดียว แตSตoองพิจารณามิติดoานอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะผลกระทบทางลบท่ีอาจมีจาก Medical Tourism  

วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยประกอบดoวยทั้งการวิเคราะหLขoอมูลทุติยภูมิและขoอมูลปฐมภูมิ โดยศึกษาท้ัง

ในกรณีของไทยและประเทศคู SแขSงที ่สำคัญในภูมิภาคอีก 3 ประเทศไดoแกS สิงคโปรL มาเลเซีย และ อินเดีย  

การศึกษาเชิงลึกในตSางประเทศดำเนินการโดยผูoเชี่ยวชาญในตSางประเทศเพื่อใหoเราสามารถติดตามพัฒนาการตSาง 

ๆ ที่เกิดขึ้นไดoอยSางใกลoชิด  การวิเคราะหLขoอมูลปฐมภูมิในการศึกษานี้เป�นการสัมภาษณLเชิงลึกและ/หรือการจัด

ประชุมระดมสมองผูoที่เกี่ยวขoองทั้งผูoบริหารโรงพยาบาล แพทยL ผูoปÑวยชาวตSางชาติ และสSวนราชการที่เกี่ยวขoองท้ัง

ในไทยและใน 3 ประเทศท่ีครอบคลุมในการศึกษาน้ี  

ผลการศึกษาช้ีใหoเห็นวSา Medical Tourism ของไทยมีความสามารถในการแขSงขันท่ีดีในภูมิภาค แมoความ

สลับซับซoอนของบริการของ Medical Tourism ไทยอาจไมSมากเหมือนสิงคโปรL แตSมีความล้ำหนoากวSามาเลเซีย

และอินเดีย นอกจากนั้นการที่เป�นแหลSงทSองเที่ยวที่สำคัญของโลกแหSงหนึ่งมีสSวนชSวยใหo Medical Tourism ไทย 

นSาดึงดูดใหoชาวตSางชาติมารับบริการเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคูSแขSงอื่น ๆ ในภูมิภาค   ในชSวงทศวรรษท่ี

ผSานมาธุรกิจ Medical Tourism ในภูมิภาคเอเชียไดoมีเปลี่ยนแปลงอยSางมาก โดยผูoปÑวยชาวตSางชาติจากประเทศ

เพื่อนบoานทวีความสำคัญขึ้นอันเนื่องจากคุณภาพของการรักษาพยาบาลในประเทศตoนทางยังไมSมีการพัฒนา  

นอกจากนั้นขอบเขตของบริการใน Medical Tourism ในลักษณะเพื่อความพึ่งพอใจ เชSน การรักษาผูoมีบุตรยาก 

ความสวยงาม และทันตกรรมมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและทำใหoมีผูoประกอบการรายกลางและเล็ก (เชSน  โรงพยาบาล

ขนาดกลาง และ คลินิก) เขoามาในธุรกิจ Medical Tourism เพิ่มมากขึ้น เรื่องดังกลSาวกระทบตSอความยั่งยืนของ 

Medical Tourism ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การแขSงขันทางดoานราคาจะเพิ่มสูงขึ้น และเผชิญความเสี่ยงใน

ลักษณะปลาเนSาตัวเดียวเหม็นไปท้ังคอกสูงข้ึน  

แมoมีความกังวลวSาการขยายตัวของ Medical Tourism อาจบั่นทอนคุณภาพการใหoบริการสุขภาพกับ

ประชาชนภายในประเทศ ผลการวิเคราะหLชี้ใหoเห็นวSาผลกระทบทางลบดังกลSาวนSาจะเกิดขึ้นอยSางจำกัดเพราะ

กิจกรรมที่นำเสนอใน Medical Tourism ไมSใชSกิจกรรมที่คนไทยมีความตoองการรับบริการสูง ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นมักเป�นผลทางอoอมที่มาจากผลตอบแทนที่สูงใน Medical Tourism จูงใจใหoบุคคลากรทางการแพทยLหัน
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ไปสูSกิจกรรมที่เป�นที่นิยมใหoบริการใน Medical Tourism ไดoและทำใหoป`ญหาการขาดแคลนบุคคลากรและป`ญหา

สมองไหลรุนแรงข้ึน  

ผลการศึกษาในงานวิจัยชิ ้นนี ้ชี ้ใหoเห็นวSาเพื ่อตักตวงประโยชนLจากความสามารถในการแขSงขันของ 

Medical Tourism ไทยภายใตoบริบทที่เปลี่ยนไป  ภาครัฐควรใชoประโยชนLจากกำลังคนของประเทศเพื่อนบoานผSาน

ความรSวมมือระหวSางประเทศตSาง ๆ เพ่ือบรรเทาป̀ญหากำลังคนทางการแพทยLโดยเฉพาะกำลังคนทางดoานพยาบาล

ที่อาจสSงผลกระทบตSอคุณภาพการใหoบริการสุขภาพภายในประเทศ พรoอม ๆ กับการจัดตั้งศูนยLขoอมูลและรับคำ

รoองตSาง ๆ ในกรณีที่เกิดขoอพิพาทในบริการ Medical Tourism การดำเนินดังกลSาวตoองควบคูSไปกับการจัดเก็บ

ขoอมูลทางดoาน Medical Tourism อยSางเป�นระบบ การกำกับดูแลคSารักษาพยาบาลกับผูoปÑวยภายในประเทศ และ

การเสริมสรoางความเขoมแข็งของระบบประกันสุขภาพภายในประเทศ   
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Abstract 
International Competitiveness of Thai Medical Tourism  

 

The main purpose of this research is to assess positioning of Thailand’s medical tourism 

in Asia.  A rapid growth of medical tourism observed in the past decade entices many 

governments in developing countries including Thailand to promote it as  a new growth engine. 

Nonetheless, business landscape of medical tourism that has undergone dramatical changes in 

the past decade casts doubt on its role as a sustainable growth engine. This is even more 

important for policymakers whose focus must go beyond business profitability.  In fact, other 

effects induced by the medical tourism must be taken into consideration to formulate 

prudential policies for sustainable development.  

Both primary and secondary data analyses are performed in this research. The scope of 

countries includes Thailand and other three major medical hubs in Asia (India, Malaysia and 

Singapore).  Foreign-country specific analyses are performed by the local experts to gain insight 

of the recent development.  Primary data in this study are acquired through indepth interview 

and a focus group meeting.  Interview samples includes private hospitals, doctors, foreign patients 

and government agencies related to medical tourism.  The interview was performed in both 

Thailand and the other three medical tourism hubs. 

The research finding suggests Thailand is very competitive in medical tourism business as 

opposed to the other three medical tourism hubs.  Medical services offered in Thailand have not 

been complicated as those in Singapore, but better as opposed to Malaysia and India. Being one 

of the world tourist destinations makes Thailand even more attractive for medical tourism 

destination.  In the past decade, business landscape of the medical Tourism in Thailand as well 

as other hubs in the region underwent the structural change where foreign patients came mainly 

from her neighboring countries. The main pushing factor is the yet developed medical services in 

the home country.  In addition, satisfactory-based medical tourism activities like fertility, plastic 

surgery and dentists gain their relative importance so that there are smaller enterprises entering 

into the business.  Hence, it is less likely for  medical tourism to perform as the long-term growth 

engine. Price competition will be more intense and it is more likely to experience moral hazard 

problems, i.e. a small enterprise can jeopardize the whole industry’s goodwill.  
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While there is concern about the adverse effect of the growing importance of medical 

tourism on medical service quality to Thais, our analysis suggests such a side-effect is rather 

limited.  Activities often offered in the medical tourism are not much overlapped with those 

highly demanded by the local.  Inevitably, there exists a negative but indirect effect  as the high 

return in the medical tourism might be attractive to many medical manpower and fresh medical 

doctor graduates in particular. This could worsen manpower shortage and brain drain, both of 

which have been long severe in Thailand.  

The key policy inference of this study is that the government must consider to make use 

of the international economic agreement to overcome medical manpower shortage to harness 

the strong competitiveness of medical tourism in Thailand. In addition, promoting medical 

tourism must go hand in hand with other policies to maintain medical service quality provided 

to the local. This includes price monitoring of medical expenses, and universal healthcare 

services.  Setting up a center to provide information related to medical tourism as well as acts a 

intermediator for any dispute cases of medical services are also needed.  
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1. ความสำคัญของปsญหา 
 การทSองเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Tourism ไมSใชSเรื่องใหมSแตSเกิดขึ้นตั้งแตSปลายศตวรรษที่ 19  แตS

ในชSวง 2 ทศวรรษที่ผSานมาขยายตัวอยSางรวดเร็ว1 พรoอม ๆ กับการเปลี่ยนในรูปแบบและบริการที่นำเสนอใน 

Medical Tourism  ป`จจุบันผูoประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่งไดoเขoามาใหoบริการ Medical 

Tourism  เรื่องดังกลSาวแตกตSางจากในอดีตที่ผูoปÑวยจากประเทศกำลังพัฒนา/ดoอยพัฒนาเดินทางเพื่อไปรับบริการ

การรักษาที่ล้ำสมัยในประเทศพัฒนาแลoว (Hall, 2013; Banerjee et al. , 2018)  บริการที่นำเสนอใน Medical 

Tourism ในป`จจุบันมีความหลากหลาย บางกิจกรรมไมSไดoมีเปûาหมายเพื่อการรักษาทางการแพทยLเทSานั้น แตSยัง

เกี่ยวขoองกับความพึ่งพอใจ เชSน การรักษาผูoมีบุตรยาก ศัลยกรรมความงาม บริการทางดoานทันตกรรม เป�นตoน  

การเปลี่ยนแปลงดังกลSาวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรoาง (Structural Change) ทางเศรษฐกิจและสังคม

ของโลก ดังน้ันการเปล่ียนแปลงดังกลSาวจึงเป�นการเปล่ียนแปลงระยะยาวท่ีจำเป�นตoองมีการวิเคราะหLอยSางชัดเจน2   
 ไทยเป�นประเทศหนึ่งที่เป�นศูนยLกลาง Medical Tourism ท่ีสำคัญแหSงหนึ่งในภูมิภาค  โรงพยาบาลใน

ประเทศไทยจำนวนมาก เชSน โรงพยาบาลบำรุงราษฎรL (พ.ศ. 2556) โรงพยาบาลกรุงเทพ (พ.ศ. 2557) 

โรงพยาบาลสมิติเวช (พ.ศ. 2559 และ 2560) ไดoรับ/เคยไดoรับการจัดอันดับอยูSในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 10 

อันดับแรกของ Medical Travel Quality Alliance   

 ภาครัฐแสดงความประสงคLในการสSงเสริมกิจกรรมดังกลSาว โดยป`จจุบัน Medical Tourism เป�น 1 ใน 4

เสาหลักภายใตoยุทธศาสตรLการพัฒนาไทยใหoเป�นศูนยLกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ.2560-25693  

และการทSองเที่ยวเชิงสุขภาพเป�นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเปûาหมายภายใตoนโยบาย S-curve และ New-S-curve 

เพื่อใหoการทSองเที่ยวเชิงสุขภาพกลายมาเป�นแหลSงรายไดoเงินตราตSางประเทศที่สำคัญอีกแหลSงหนึ่งและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย 

 ป̀จจุบันไมSใชSเพียงไทยเทSาน้ันท่ีใหoความสนใจกับพัฒนาตนเองไปสูSศูนยLกลาง Medical Tourism  ประเทศ

กำลังพัฒนาอื่น ๆ ตSางตoองการผลักดันใหoประเทศกลายมาเป�นศูนยLกลายการทSองเที่ยวเชิงสุขภาพและยังมีประเทศ

กำลังพัฒนาอีกจำนวนมากที่แสดงความประสงคLจะเขoามาในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น (The Economist, 2018)   หาก

พิจารณาเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก ศูนยLกลาง Medical Tourism ที ่สำคัญมีมากถึง 3 ประเทศ ไดoแกS 

 
 1 ป`จจุบันฐานขoอมูลที่เป�นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ Medical Tourism ยังไมSมี ดังนั้นการอoางถึงจำนวนคนไขoจากประเทศพัฒนาแลoวเดินทาง

มารับการรักษาในประเทศกำลังพัฒนาเป�นการประมาณการณLโดยนักวิจัย เชSน Baliga (2006) คาดวSาจำนวนคนปÑวยเพิ่มขึ้นจาก 350,000 รายในป° พ.ศ. 

2546 เพิ่มเป�น 6 ลoานรายในป° พ.ศ. 2553 หรือเกือบ 20 เทSาตัวใน 15 ป° หรือ Banerjee et al. (2018) ธุรกรรมทางธุรกิจของ Medical Tourism มี

มูลคSาสูงถึง 60,000 ลoานเหรียญ สรอ. โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรoอยละ 20 ตSอป°    

 2 ดังสะทoอนจากจำนวนงานวิจัยจำนวนมากที่หันมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Medical Tourism เชSน  De Arellano (2007), Reed (2008), 

Leahy (2008), Whittaker (2008) ESCAP (2009), Crooks et al. 2010; Hopkins et al. (2010), Kangas (2010), Karuppan and Karuppan 

(2010), Morgan (2010), Underwood and Makadon (2010), Reisan (2010) and Connell (2011 and Hall (2011) 

3 ประภายใตoยุทธศาสตรLการพัฒนาประเทศไทยใหoเป�นศูนยLกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2560-2569) Medical Tourism เรียกอีกชื่อวSาเป�น 

Medical Service Hub 
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สิงคโปรL มาเลเซีย และ อินเดีย  นอกจากนั้นผูoใหoบริการสำคัญ ๆ ในประเทศพัฒนาแลoวอยSาง John Hopkins, 

Mayo Clinic, Cleveland Clinics  และ Pittsburg Medical Center ที่เขoามาใหoบริการในประเทศกำลังพัฒนา

อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น โดย John Hopkins, Mayo Clinic, และ Cleveland Clinics ไดoเขoามาใหoบริการในแอฟริกาใตo 

(Tourism Opinion South Africa, 2017) และ Cleveland Clinics และ Pittsburg Medical Cent ไดoเป§ดสาขา

ในเซียงไฮoและป̀กก่ิง ในป° พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลำดับ  

เรื ่องดังกลSาวมีนัยยะสำคัญสำหรับ Medical Tourism ที่การใหoบริการตoองลงทุนในเครื ่องจักรและ

อุปกรณLตSาง ๆ รวมไปถึงการเตรียมกำลังคนซึ่งทั้งหมดใชoเงินจำนวนมากและตoองใชoระยะเวลาในการคืนทุน  การ

แขSงขันที่รุนแรงอาจนำไปสูSป`ญหา Oversupply ทรัพยากรตSาง ๆที่ลงทุนไปอาจมากเกินความจำเป�นและทำใหo

สูญเสียโดยใชSเหตุ  โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องกำลังคนที่ตoองใชoระยะเวลาเตรียมนาน การเตรียมแรงงานในทักษะ

หนึ่ง ๆ ที่มากเกินความจำเป�นสามารถสรoางป`ญหาในระยะยาว เชSน กำลังคนสSวนเกินและมีทักษะไมSตรงกับความ

ตoองการของตลาด  ดังนั้นการประเมินความสามารถในการแขSงขันของ Medical Tourism ของไทยในภูมิภาคจึง

เป�นเรื่องจำเป�นที่ภาครัฐตoองตระหนักและนำไปปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรLการพัฒนาและเตรียมมาตรการรองรับใหo

เหมาะสมและทันถSวงที 

 นอกจากนั ้นในการประเมินความสามารถในการแขSงขันของ Medical Tourism ภาครัฐจำเป�นตoอง

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตSอราคา คุณภาพการใหoบริการทางการแพทยLใน

ประเทศอันเนื่องจากการเขoามาแยSงทรัพยากรทางดoานสาธารณสุขโดยเฉพาะบุคลลากรทางการแพทยLจากกิจกรรม 

Medical Tourism  เรื่องดังกลSาวสำคัญอยSางมากสำหรับไทยที่ความตoองการบริการทางการแพทยLมีแนวโนoม

เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการท่ีสังคมไทยกำลังกoาวเขoาสูSสังคมชรา ป`จจุบันสัดสSวนประชากรที่มีอายุตั้งแตS 60 ป°ขึ้นไปมี

สัดสSวนสูงถึงรoอยละ 16.1 หรือกวSา 10 ลoานคน ณ สิ้นธันวาคม พ.ศ. 2561 และคาดวSาจะเพิ่มขึ้นถึง 13 ลoานคนใน

ป° พ.ศ. 2564  คนสูงอายุเหลSานี้สSวนใหญSอาศัยตามเมืองใหญSอยSางกรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหมS ขอนแกSน 

และอุบลราชธานี ท่ีลoวนแลoวแตSเมืองทSองเท่ียวและแหลSงใหoบริการ Medical Tourism ท้ังส้ิน4   

 ความสามารถในการแขSงขันของ Medical Tourism ไมSแตกตSางจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เป�นการแขSงขันระหวSาง

ภาคเอกชนเองที่มีโอกาสที่ชนะหรือแพoท่ีเป�นเรื ่องที ่ภาคเอกชนเองตoองรับผิดชอบเอง ไมSใชSเรื ่องที ่นโยบาย

สาธารณะ (Public Policy Analysis) ตoองเขoาไปเกี ่ยวขoองมากนัก แตSดoวยธรรมชาติของกิจกรรม Medical 

Tourism ที่เป�นกิจกรรมทางดoานบริการที่ตoองเกี่ยวขoองกับกฎระเบียบดoานตSาง ๆ จำนวนมากและมีวัตถุประสงคLท่ี

หลากหลาย ต้ังแตSวัตถุประสงคLทางดoานความม่ันคง การรับรองสิทธิพ้ืนฐาน การกำหนดหนoาท่ีและความรับผิดชอบ

ของผูoที่เกี่ยวขoอง (ผูoใหoและผูoรับบริการ) และกลไกการคุoมครองเยียวยาในกรณีที่เกิดขoอพิพาท  ในหลาย ๆ ครั้งการ

ดำรงอยูSของกฎระเบียบเหลSานี้อาจเพิ่มภาระแกSผูoประกอบการ แตSเป�นสิ่งจำเป�นที่ตoองมีเพื่อใหoเกิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ท้ังผูoใหoและผูoรับบริการ  

 
4 ขoอมูลเกี่ยวกับสังคมชราจากสำนักขSาวอิศรา (2562) 
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 การมีอยูSของกฎระเบียบเหลSานี้ทำใหoการวิเคราะหLความสามารถในการแขSงขันไมSสามารถพิจารณาเพียง

ไทยเพียงอยSางเดียว แตSตoองพิจารณาเปรียบเทียบระหวSาง เพื่อประเมินวSากฎระเบียบตSาง ๆ ที่มีอยูSและการบังคับ

ใชoเกินความจำเป�นหรือสรoางภาระแกSภาคเอกชนเกินความจำเป�นหรือไมS เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ดังน้ัน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในประเด็นดังกลSาวเป�นสิ่งที่จำเป�นและตoองดำเนินการอยSางเหมาะสมเพื่อใหoเราสามารถ

ผลักดันกิจกรรมการทSองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยใหoมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดo  

ที่ผSานมายังไมSมีการศึกษาเชิงลึกถึงความสามารถในการแขSงขันของการทSองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเทียบ

กับ Medical Tourism อื ่น ๆ ในภูมิภาค โดยงานวิจัยที ่สำคัญในเรื ่องนี ้ไดoแกS NaRanong and NaRanong 

(2011) Noree (2015) และ Noree et al (2016) โดยงานศึกษาท้ังสามช้ินมุSงประเด็นการวิเคราะหLไปท่ีผลกระทบ

ขoางเคียงจากการทSองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย อยSางไรก็ตามดังที่นำเสนอขoางตoนประเด็นคoนพบสำคัญของงาน

ศึกษาทั้งสามขoางตoนยังมีประเด็นที่จำเป�นตoองตSอยอดและวิเคราะหLเพิ่มเติมเพื่อประเทศไทยสามารถกำหนด

ทางเลือกทางดoานนโยบายท่ีเหมาะสมตSอไป  

 ในขณะที่งานอื่น ๆ เชSน ณัฏฐพัชร และ นราศรี (2559) ทำการประเมินจุดแข็ง-จุดอSอนของการทSองเที่ยว

เชิงสุขภาพในมุมมองทางธุรกิจ เนื้อหาสSวนใหญSเรียบเรียงมาจากเครื่องชี้วัดระดับภาคจากแหลSงขoอมูลทุติยภูมิ

ภายในประเทศ (เชSน จำนวนโรงพยาบาลที่ไดoรับการรับรองมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลที่ไดoรับรางวัลโรงพยาบาลท่ี

ดีท่ีสุด 10 อันดับแรกของโลก) และพิจารณาจากมุมมองของประเทศไทยเทSาน้ัน 

 

2. วัตถุประสงค-ของการวิจัย  
1. วิเคราะหLพัฒนาการศูนยLกลาง Medical Tourism ของไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูSแขSงในภูมิภาค

เพ่ือประเมินความเหมือนความตSางของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตSละประเทศ 

2. วิเคราะหLบทบาทของภาครัฐในกิจกรรม Medical Tourism ภาพของไทยและประเทศคูSแขSงในภูมิภาค 

3. ประเมินความสามารถในการแขSงขันและโอกาสความรSวมมือท่ีนำมาซ่ึงประโยชนLรSวมกันของศูนยLกลาง 

Medical Tourism แตSละแหSงในภูมิภาค 

4. จัดเตรียมขoอเสนอแนะตSอภาครัฐเพ่ือใหoเกิดการพัฒนา Medical Tourism ของไทยท่ีย่ังยืน  

 
3. ขอบเขตการศึกษา  
 Medical Tourism ในการศึกษานี้ หมายถึง การที่ชาวตSางชาติที่ตั้งใจเดินทางเขoามาในประเทศไทยเพ่ือ

วัตถุประสงคLของการรับบริการสุขภาพ ดังนั้นบริการที่นำเสนอใน Medical Tourism ในการศึกษาครอบคลุมท้ัง

กิจกรรมที่เป�นเรื่องเกี่ยวกับรักษาและมีผลตSอสุขภาพโดยตรง เชSน การผSาตัดเพื่อรักษา ( เชSน  เปลี่ยนขoอเขSา 

เปลี่ยนสะโพก bypass หัวใจ) การรักษาแผลเบาหวาน ไปจนถึงกิจกรรมที่ไมSมีนัยตSอสุขภาพโดยตรงแตSเป�นไปเพ่ือ

ความพึ่งพอใจ เชSน ศัลยกรรมความงาม การรักษาป`ญหาการมีบุตรยาก  ในขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยูSตรงกลาง
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ระหวSางการรักษาและความพึ่งพอใจ  แตSการศึกษาไมSรวมศูนยLฟ®©นฟูสุขภาพ (Wellness and Recreation) ท่ีแมo

ในทางธุรกิจอาจมีความเกี่ยวเนื่องและสามารถใชoประโยชนLจากโครงสรoางพื้นฐานที่พัฒนารSวมกันไดo แตSใชoกรอบ

การวิเคราะหLท่ีแตกตSางกัน (Hall, 2011)  

การเปรียบเทียบระหวSางประเทศ ดังน้ันการประเมินความสามารถในการแขSงขันของ Medical Tourism 

ไทยจะเปรียบเทียบกับอีก 3 ประเทศอันไดoแกS สิงคโปรL มาเลเซีย และอินเดีย ซ่ึงตSางเป�น Medical Tourism Hub 

ท่ีสำคัญในภูมิภาค  

ระยะเวลาของการศึกษาท่ีครอบคลุมในการศึกษาน้ีจะใหoความสำคัญกับพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนต้ังแตS

สหัสวรรษใหมSเป�นตoนมา หรือ ต้ังแตSป° พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป�นชSวงเวลาท่ีการทSองเท่ียวเชิงสุขภาพในลักษณะท่ีคนไขoใน

ประเทศพัฒนาแลoวเร่ิมเขoามารับการรักษาพยาบาลในประเทศกำลังพัฒนา   

 

4. วิธีการศึกษา    
 วิธีการศึกษาในโครงการน้ีประกอบไปดoวย 2 สSวนท่ีสำคัญ ไดoแกS  

1. การสัมภาษณ,เชิงลึกในลักษณะ Purposive Sampling  

 เนื่องจากขoอมูลที่เกี่ยวขoองกับ Medical Tourism ในไทยและตSางประเทศยังไมSมีการจัดเก็บอยSางเป�น

ระบบทำใหoขoอมูลทุติยภูมิที่มีอยูSคSอนขoางกระจัดกระจายและทำใหoการวิเคราะหLขoอมูลทุติยภูมิทำไดoอยSางจำกัด 

Purposive Sampling ในการศึกษานี้เริ่มจากการเลือกตัวอยSางที่มีลักษณะ Information Rich Samples (IRS) ท่ี

นSาจะตอบโจทยLและประเด็นสำคัญตSาง ๆ สำหรับการออกแบบนโยบาย  การสัมภาษณL IRS ดำเนินการในลักษณะ

บทสนทนา (Dialogue Interview) ภายใตoกรอบคำถามกวoาง ๆ เพื่อใหo IRS ที่เลือกมาสามารถเรียบเรียงคำตอบ

ตSาง ๆ ที่ตั้งบนประสบการณLและองคLความรูoของตนเอง   แมoการสัมภาษณLในลักษณะน้ีไมSสามารถใหoคำตอบเชิง

ปริมาณเหมือนการทำแบบสอบถาม (Questionnaire Interview)  แตS=j;pใหoนักวิจัยสามารถไดoภาพเชิงลึกและ

เหตุการณLที่เกิดขึ้นจริง ๆ  อยSางไรก็ตามระหวSางการสัมภาษณLไดoขอความอนุเคราะหLในการตอบแบบสอบถามส้ัน 

ๆ ในบางประเด็นท่ีสำคัญเพ่ือเป�นหลักฐานเชิงปริมาณในการวิเคราะหL  

 ตัวอยSางท่ีครอบคลุมทั้งตัวอยSางภายในประเทศและตSางประเทศ (ไดoแกS สิงคโปรL มาเลเซีย และ อินเดีย) 

รวมทั้งสิ้น 25 ตัวอยSาง โดยแบSงออกเป�นตัวอยSางภายในประเทศ 15 ตัวอยSางและในตSางประเทศอีก 10 ตัวอยSาง  

การสัมภาษณLและการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการระหวSางมกราคม-พฤศจิกายน 2562  ตัวอยSางที่ครอบคลุมท้ัง

ในและตSางประเทศกวSารoอยละ 70 เป�นโรงพยาบาล ในขณะที่อีกรoอยละ 30 เป�นหมอ พยาบาล ผูoปÑวยตSางชาติ 

และสSวนราชการที่เกี่ยวขoองตSาง ๆ ขoอมูล ประเด็นการสัมภาษณLจะมีลักษณะการสัมภาษณLเชิงลึกที่พุSงความสนใจ

ไปท่ีพัฒนาการของ Medical Tourism และความทoาทายท่ีเกิดข้ึนจากการเป�นศูนยLกลาง Medical Tourism  

  

2. การวิเคราะห,เชิงลึกกรณีศึกษาในตMางประเทศ  
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 เพื่อเขoาถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตSางประเทศไดoอยSางแมSนยำขึ้น การศึกษานี้ไดoเชิญนักวิจัยทั้งในสิงคโปรL 

มาเลเซีย และ อินเดีย เพื่อศึกษาเชิงลึกเพื่อสะทoอนพัฒนาการสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในแตSละประเทศ มิติที่ครอบคลุม

ในการศึกษาของแตSละประเทศประกอบดoวย  

• โครงสรoางตลาด (Market structure) 

• ศักยภาพในการใหoบริการ Medical Tourism  

• การดำเนินงานของ Medical Tourism  

• กฎระเบียบตSาง ๆ ต้ังแตSการตรวจคนเขoาเมือง ขoอกำหนดเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงในภาคบริการ

สุขภาพ  มาตรการสSงเสริมการลงทุน กฎระเบียบท่ีเก่ียวขoองกับการควบคุมคุณภาพของผูoใหoบริการ 
 

 โดยการศึกษาน้ีไดoเชิญนักวิจัย 4 ทSานไดoแกS  

1. Assistant Professor Kaewkamol PITAKDUMRONGKIT, S. Rajaratnam School of 

International Studies, Nanyang Technological University, Singapore ศึกษากรณีสิงคโปรL 

2. Professor Suresh Narayanan and Professor Lai Yewwah, School of Social Sciences, 

Universiti Sins Malaysia, Malaysia ศึกษากรณีมาเลเซีย 

3. Professor Sanja Pattnayak, Assistant Professor, Xavier School of Economics, Xavier 

University, India ศึกษากรณีอินเดีย 

 

  โดยกรณีศึกษาในแตSละประเทศนำเสนอในภาคผนวกท่ี 1-3 

 

3. การวิเคราะห,ระบบบริการสุขภาพของรัฐ 

เพื่อใหoสามารถวิเคราะหLความเป�นไปไดoที่ Medical Tourism กระทบตSอระบบบริการสุขภาพของรัฐ 

การศึกษานี้ไดoทำการวิเคราะหLแยกสSวนเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพของรัฐและนำเสนอชSองทางความเป�นไปท่ี 

Medical Tourism อาจสSงผลกระทบตSอบริการสุขภาพของรัฐ โดยผศ.ดร. ภัททา เกิดเรือง การวิเคราะหLเป�นการ

ประมวลผลขoอมูลทุติยภูมิตSาง ๆ  เชSน  แบบสำรวจโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศป° พ.ศ. 2560 ที่จัดทำโดยสำนัก

สถิติแหSงชาติ บทวิเคราะหLดังกลSาวนำเสนอในภาคผนวกท่ี 4 ของการศึกษาน้ี  

วิธีการศึกษาเหลSานี้นำมาประมวลเขoาดoวยกันและถูกเรียบเรียงขึ้นมาเป�นในสSวนที่ 5 โดยเนื้อหาใน

สSวนที่ 5 มีการจัดเรียงในลักษณะบทความวิชาการเพื่อใหoสามารถสื่อสารประเด็นสำคัญในเชิงนโยบายตSาง ๆ ท่ี

เชื่อมโยงเนื้อหาในสSวนตSาง ๆ เขoามาอยSางกลมกลืน นอกจากนั้นเรายังนำเอาประเด็นสำคัญจากงานศึกษาใน

โครงการคูSขนาน (การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับ Medical Tourism ของไทย
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน) 
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5. Medical Tourism ของไทย    

5.1 จุดเร่ิมตOนของ Medical Tourism ของไทย 
 Medical Tourism ของไทยเริ่มตoนจากความคิดริเริ่มจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎรLที่ลงทุนเครื่องจักรและ

อุปกรณLตSาง ๆ เพื่อยกระดับบริการใหoเทียบเทSากับประเทศพัฒนาแลoวและดึงดูดกลุSม Expat ที่อยูSภายในประเทศ

ไทยจำนวนหนึ่ง อยSางไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจในชSวงกลางป° พ.ศ. 2540 ทำใหoผูoประกอบการไทยจำนวนมาก

รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนประสบป`ญหาหนี้สินตSางประเทศและตoองเรSงแสวงหาเงินตราตSางประเทศ  ประกอบกับ 

โรงพยาบาลเอกชนไมSแตกตSางจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เผชิญป`ญหากำลังการผลิตสSวนเกินอันเนื่องจากความตoองการ

ภายในประเทศที่ลดลง อัตราการครองเตียง (Bed occupancy rate) ที่ลดลงตํ่าลง กลุSมลูกคoารายไดoสูงตSางไดoรับ

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและหันไปรับบริการรักษาพยาบาลรัฐอ่ืน ๆ แทน (จากการสัมภาษณL)  

 ดังนั้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎรLจึงเริ่มเป§ดใหoบริการคนไขoชาวตSางชาติ โดยเฉพาะจากประเทศที่มีกำลังซ้ือ

สูง อยSางเชSน ญี่ปุÑน ยุโรป และตะวันออกกลาง  คSาเงินบาทที่อSอนทำใหoตoนทุนการรักษาพยาบาลในประเทศยังลด

ต่ำลงไปอีกเพื่อใหoบริการชาวตSางชาติเหลSานี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎรLนำทีมบริหารจากตSางประเทศเขoามาจัด

โปรแกรมการดูแลผูoปÑวยชาวตSางชาติโดยเฉพาะ ประกอบกับทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลเป�นจุดรวมสำหรับกลุSม

นักทSองเที่ยวตะวันออกกลาง เรื่องดังกลSาวทำใหoเกิด Demonstration Effect และทำใหoโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ 

ทยอยเขoาสูSธุรกิจ Medical Tourism   

 ภายหลังที่โรงพยาบาลเอกชนไดoขับเคลื่อน Medical Tourism ไประยะหนึ่ง ภาครัฐจึงเริ่มเห็นศักยภาพ

และประกาศแผนการสSงเสริม โดยรัฐบาลประกาศนโยบายสSงเสริมใหoไทยเป�นศูนยLกลางสุขภาพของนานาชาติ 

(Medical Hub) ในป° พ.ศ. 2547  โดยมีคณะทำงานจาก 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ

ทSองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชยL รวมถึงตัวแทนโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวขoอง

ประชุมรSวมกันในการจัดทำแผนยุทธศาสตรLการพัฒนาใหoประเทศไทยเป�นศูนยLกลางสุขภาพนานาชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2547-2551) เพื่อผลักดันนโยบายดังกลSาว นอกจากนั้นภายใตoนโยบายไทยแลนดL 4.0 Medical Tourism 

เป�นสSวนหน่ึงในกลุSม 10 อุตสาหกรรมท่ีภาครัฐใหoการสSงเสริม (S-curve และ New S-curve Industries)  

 เรื่องดังกลSาวแตกตSางจากพัฒนาการของ Medical Tourism ในสิงคโปรLและมาเลเซียที่ภาครัฐมีบทบาท

รSวมกับภาคเอกชนขับเคล่ือนต้ังแตSเร่ิมตoน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกท่ี 1 และ 2 และการสัมภาษณLเชิงลึก

ตัวอยSางทั้งในสิงคโปรLและมาเลเซีย)  ดังนั้นภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจึงใหoความรSวมมือตSอมาตรการหรือขoอ

เรียกรoองของภาครัฐในระยะตSอ ๆ มา  เร่ืองดังกลSาวเป�นส่ิงท่ีตoองนำมาพิจารณาในการออกแบบนโยบายท่ีเก่ียวขoอง

กับ Medical Tourism  
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5.2 ปsจจัยผลักและปsจจัยดึงดูดของ Medical Tourism  

 ดังที่กลSาวขoางตoนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Medical Tourism คือ การที่ผูoปÑวยจากทั่วทุกมุมโลกหัน

เขoามารับบริการทางดoานการแพทยLในประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เรื่องดังกลSาวเกิดขึ้นป`จจัยตSาง ๆ อยSางนoอย 5 

ป̀จจัยท่ีผลักดันใหoผูoปÑวยออกไปรับบริการทางดoานการแพทยLในตSางประเทศ    

ปWจจัยแรก คือ คSารักษาพยาบาลของประเทศพัฒนาแลoวที่เพิ่มขึ้นอยSางรวดเร็วและตSอเนื่องที่เป�นเหตุใหo

ผูoปÑวยจากประเทศพัฒนาแลoวจำนวนมากตoองเดินทางออกไปรับการรักษาพยาบาลในตSางประเทศ   การเพิ่มข้ึน

ของคSารักษาพยาบาลดังกลSาวเป�นธรรมชาติของบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพท่ีเผชิญการไมSประหยัดจากขนาด

หรือในทางเศรษฐศาสตรLเรียกวSาเป�น Diseconomies of Scale ที่มักพบในกิจกรรมทางดoานบริการที่เมื่อมีการ

ใหoบริการเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง  ตoนทุนมีแนวโนoมเพิ่มขึ้นเร็วกวSา และ/หรือคุณภาพของบริการมีแนวโนoมดoอยลง 

การใหoบริการเหลSานี้ตoองพึ่งพาแรงงานทักษะซ่ึงประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานกลุSมนี้ลดลงเมื่อทำงานอยSาง

ตSอเน่ืองนาน ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนทำใหoสถานพยาบาลตoองเพ่ิมคSาเสียเวลา และคSาชดเชยพิเศษ  

แมoการผลิตกำลังคนที่เกี่ยวขoองสามารถบรรเทาป̀ญหาไดo แตSตoองใชoเวลา ดังนั้นโอกาสที่จะเพิ่มกำลังคนใหo

ทันกับความตoองการที่เพิ่มขึ้นจึงเป�นไปไดoยาก และทำใหoราคาบริการที่เกี่ยวขoองบริการรักษาพยาบาลมักจะเพิ่มข้ึน

อยSางรวดเร็วกวSาสินคoาอื่น ๆ เรื่องดังกลSาว Baumol (2001) อoางถึงวSาเป�น ‘cost disease’  นอกจากนั้นผูoปÑวยใน

หลาย ๆ ประเทศพัฒนาแลoวหลาย ๆ ประเทศท่ีแมoสามารถเขoารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐที่มีคSาใชoจSายต่ำกวSา

โรงพยาบาลเอกชน แตSการที ่ตoองรอเพื ่อพบกับแพทยLเฉพาะทาง (Specialist) ใชoเวลานาน เชSน แคนาดาท่ี

ระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป° เชSน ผูoปÑวยในแคนนาดาใชoเวลามากกวSา 20 สัปดาหLที่รับบริการในป° 2559 และ

เพ่ิมข้ึนอีกในป° 2560 สำหรับการผSาตัดท่ีไมSสลับซับซoอน (Barua, 2017) 

ปWจจัยท่ีสอง คือ การไปรับการรักษาพยาบาลในตSางประเทศไดoถูกผูกรวมเขoาเป�นสSวนหน่ึงของแพ็คเกจการ

รักษาพยาบาลที่บริษัทเอกชนและบริษัทประกันสุขภาพในประเทศพัฒนาแลoวเสนอใหoแกSลูกจoางและผูoซื้อประกัน

ตามลำดับ เชSน Blue Ridge Paper Products Inc. เสนอใหoคนงานไปรับบริการผSาตัดในโรงพยาบาลที่คัดเลือกใหo

ในอินเดีย โดยแพ็คเกจรวมไปคSาเดินทาง วันลาปÑวยเพิ่ม และเงินพิเศษกวSา 10,000 เหรียญ สรอ. (Milstein and 

Smith, 2006) นอกจากนั้นบริษัทประกันทำหนoาที่เป�นตัวกลางที่ใหoขoอมูลเก่ียวกับสถานพยาบาลที่ดีและ/หรือ

คัดเลือกแพทยLในประเทศกำลังพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกใหoแกSผูoที ่ตoองการเขoาไปรับบริการการรักษาใน

ตSางประเทศ  เรื ่องดังกลSาวลoวนอำนวยความสะดวกและลดความเสี ่ยงในดoานตSาง ๆ แกSผู oที ่ออกไปรับการ

รักษาพยาบาลในตSางประเทศ/ผูoที่ประสบป`ญหาการรับการรักษาพยาบาลในประเทศอยูS (รอคอยนาน และ/หรือ

ตoนทุนการรักษาพยาบาลที่สูง) (Vequist and Valdez, 2009; Vitalis and Milton, 2009; Gan, L.L. and J. R. 

Frederick, 2011)5   

 
 5 For example, visit the web site e-health insurance services at https://www.ehealthinsurance.com/health-plans/ppo  
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ป`จจัยที่สาม คือ รัฐบาลของประเทศในแถบตะวันออกกลางจำนวนหนึ่งไดoประโยชนLจากราคาน้ำมันที่สูง

เป�นประวัติการณLในรอบศตวรรษ จนกระทั่งวิกฤตซัพไพมL  ประกอบกับบริการทางการแพทยLภายในของประเทศ

เหลSานี้ยังอยูSระหวSางการพัฒนา จึงมีมาตรการใหoประชาชนเดินทางออกไปรับบริการทางการแพทยLในตSางประเทศ

โดยภาครัฐรับผิดชอบคSาใชoจSายทั้งหมด เรื ่องดังกลSาวก็เป�นอีกป`จจัยท่ีเรSงใหoมีเดินทางออกไปรับบริการทาง

การแพทยLในตSางประเทศเพิ่มขึ้น  ป̀จจุบันราคาน้ำมันปรับลดลงมาตรการดังกลSาวจึงลดบทบาทลงโดยจำกัดเฉพาะ

กลุSมผูoบริหารระดับสูงของภาครัฐเทSาน้ัน   

ปWจจัยที่ส่ี คือ ประชาชนจำนวนมากในประเทศพัฒนาแลoวโดยเฉพาะสหรัฐฯ ไมSทำประกันสุขภาพ หรือ

เลือกทำประกันสุขภาพที่มีความครอบคลุมการรักษาที่จำกัดทำใหoตoองออกไปรับการรักษาในตSางประเทศเนื่องจาก

งบประมาณที่จำกัดและไมSพอที่จะรับการรักษาในประเทศของตน สัดสSวนของกลุSมคนเหลSานี้เพิ่มขึ้นอยSางมาก

ต้ังแตSทศวรรษ 1990 เป�นตoนมา (Brown, 1992; Baumol, 2000; the Economist, 2018)    

 ปWจจัยสุดท]าย คือ พัฒนาการทางเศรษฐกิจในชSวง 2 ทศวรรษที่ผSานมาที่ทำใหoประเทศที่เคยอยูSภายใตo

ระบบสังคมนิยมจำนวนมากปรับและผนวกตัวเองเขoาสูSเศรษฐกิจโลก จีนและประเทศในกลุSมอินโดจีนเป�นตัวอยSางท่ี

ชัดเจนที่เห็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยSางรวดเร็ว รายไดoตSอหัวประชากรเพิ่มขึ้นอยSางรวดเร็วและทำใหoเกิดชนช้ัน

กลาง (Middle Income Classes) (Hoppe and Baijal, 2019) เรื่องดังกลSาวทำใหoเกิดความตoองการสินคoาและ

บริการจำนวนมาก รวมท้ังบริการทางการแพทยL อยSางไรก็ตามในหลาย ๆ ประเทศคุณภาพบริการทางการแพทยLยัง

พัฒนาไมSทันกับความตoองการ ชนชั้นกลางเหลSานี้จึงเดินทางออกมารับบริการทางการแพทยLในประเทศอื่น ๆ ใน

ภูมิภาคท่ีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพบริการทางการแพทยLท่ีดีกวSา  

ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่งไดoมีการยกระดับบริการทางการแพทยLโดยเฉพาะโรงพยาบาล

เอกชนและมีมาตรฐานเทียบเทSากับมาตรฐานของประเทศพัฒนาแลoวอยSางสหรัฐฯ ดังสะทoอนจากจำนวน

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากไดoมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI)  

ณ ป° พ.ศ.2561 มีโรงพยาบาลทั่วโลกที่ไดoรับมาตรฐาน JCI 1,014 แหSง เพิ่มขึ้นจาก 712 แหSงในป° พ.ศ. 2558  ใน

จำนวนดังกลSาวเป�นโรงพยาบาลในประเทศกำลังพัฒนามากถึง 584 และ 835 แหSงในป° พ.ศ.2558 และ 2561 

ตามลำดับ (ภาพท่ี 1)  

ดังนั้นประเทศกำลังพัฒนาสามารถใหoบริการคุณภาพเทียบเทSากับประเทศพัฒนาแลoว แตSในราคาที่ต่ำกวSา

จึงเป�นป`จจัยที่สำคัญดึงดูดใหoผูoปÑวยจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเขoามารับการรักษา ตารางที่ 1 นำเสนอสSวนตSางของ

คSารักษาพยาบาล  ประเด็นที่นSาสนใจประการหนึ่ง คือ กิจกรรมท่ีใหoบริการใน Medical Tourism กระจุกอยูSใน

กิจกรรมกลุSมหนึ่งออกมาในตSางประเทศ ไมSใชSทุก ๆ การรักษาที่ Outsource  เชSน การผSาตัดตSาง ๆ (กระดูก เขSา 

สะโพก) ทำฟ`น มะเร็ง โรคหัวใจ และ ศัลยกรรม กิจกรรมเหลSาน้ีมีลักษณะรSวมกัน คือ กิจกรรมเหลSานี้มีคSาใชoจSาย

ในการรักษาที่สูงตSางประเทศดังสะทoอนในประเภทของแพทยLที่มีรายไดoสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ Medscape 
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Physician Compensation Report 20166   ธรรมชาติของการรักษาไมSใชSการรักษาที่ฉุกเฉินแตSมีการหารือ

ระหวSางแพทยLและผูoปÑวยในขั้นตอนและวิธีการรักษา และภายหลังการรักษาในกิจกรรมเหลSานี้ผูoรับการรักษาตoอง

พักฟ®ิ ้นสักระยะหนึ่งซึ่งทำใหo Medical Tourism มีรายจSายตSอหัวที่สูงและเป�นแหลSงสรoางเงินตราตSางประเทศ  

ดังนั้นเม็ดเงินที่ตกอยูSในประเทศจะมีมาก ในขณะที่ธรรมชาติการรักษาตoองใชoพยาบาลในการดูแลและตoองการ

เลือดเป�นเรื่องสำคัญแตSมักถูกมองขoามทั้ง ๆ ที่เป�นสิ่งที่ตoองนำมาวิเคราะหLอยSางละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบ

ขoางเคียงตSอการใหoบริการสุขภาพในประเทศจากการมุSงพัฒนา Medical Tourism  นอกจากนั้นกิจกรรมการรักษา

มีแนวโนoมเกี่ยวขoองกับเครื่องมือและอุปกรณLตSาง ๆ ดังนั้นกิจกรรม Medical Tourism จึงตoองใชoเงินลงุทนท่ี

คSอนขoางสูงและสSวนใหญSเป�นตoนทุนคงท่ี  

 ป̀จจัยดึงดูด (Pull Factor) ดังกลSาวถูกเสริมดoวยอีก 2 ป̀จจัย  

ประการแรก ประเทศกำลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศไดoใหoบริการทางการแพทยLบางประเภทที่ไมSมีการ

ใหoบริการในประเทศตoนทาง (Home Country) ของผูoปÑวยโดยการไมSมีใหoบริการอาจมาจากขoอหoามทางกฎหมาย 

หรืออาจเน่ืองจากยังไมSมีความสามารถท่ีใหoบริการบางประเภท 

 ประการที่สอง คือ อิทธิพลของโลกาภิวัตนLในมิติตSาง ๆ ทำใหoการเดินทางไปประเทศกำลังพัฒนาเป�นเรื่อง

ที่สะดวกขึ้น  ความกoาวหนoาทางเทคโนโลยีในการติดตSอสื่อสารและเดินทางระหวSางประเทศทำใหoคSาใชoจSายในการ

เดินทางลดลงอยSางมาก   

ทั้งป`จจัยผลักและป`จจัยดึงดูดทำใหo Medical Tourism ขยายตัวอยSางรวดเร็ว ขoอมูลเกี่ยวกับ Medical 

Tourism ที่เป�นมาตรฐานสากลยังไมSปรากฏดังนั้น7  ตัวเลขที่อนุมานในสSวนนี้มาจากการคาดการณLของสำนักวิจัย

ตSาง ๆ เมื่อรวบรวมขoอมูลตSาง ๆ เขoาดoวยกันชี้ใหoเห็นวSามูลคSาบริการ Medical Tourism ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 2,400 

ลoานเหรียญ สรอ. ในป° พ.ศ. 2543 เป�น 13,000 ลoานเหรียญ สรอ. ในป° พ.ศ. 2561 หรือขยายตัวป°ละรoอยละ 14 

โดยเฉล่ีย (ภาพท่ี 2) 

ป`จจัยผลักและป`จจัยดึงดูดที่กลSาวขoางตoนเป�นเรื่องที่มีการกลSาวถึงในงานศึกษาที่ผSานมา แตSความสำคัญ

ของป`จจัยเหลSานี้เปลี่ยนแปลงในชSวง 2-3 ป° โดยป`จจัยผลักอยSางการที่กำลังเปลี่ยนแปลง  คือ ประชาชนสหรัฐฯ 

ไดoรับประโยชนLจาก Affordable Care Act (ACA) หรือที่รูoจักกันในนามของ Obamacare ในป° ค.ศ. 2010 ท่ีเป�น

หลักประกันสุขภาพและทำใหoสัดสSวนผูoคนสหรัฐฯ ที่มีอายุมากกวSา 65 ป°และไมSหลักประกันสุขภาพลดลงจากรoอย

ละ 18.2 ในป° ค.ศ. 2010 ลดลงเหลือรoอยละ 11.1 ในป° ค.ศ. 2018  จำนวนผูoคนที่เขoารSวมโคงการเพิ่มขึ้นอยSาง

ตSอเนื่องโดยในป° ค.ศ.2019 มีมากถึง 11.4 ลoานคน  นอกจากนั้น ACA ยังมีสSวนชSวยชะลอการเพิ่มขึ้นของเบ้ีย

 
6 Retreived by 23 November 2017 จาก 

https://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2016/public/overview#page=3 

7 เรื่องดังกลSาวเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีปฎบิัติที่เป�นสากลเกี่ยวกับ Medical Tourism ควรรวมกิจกรรมไหนบoาง การนับชาวตSางชาติที่รับบริการ

ทางการแพทยLเป�น Medical Tourists แยกออกจากกลุSม Expats และนักทSองเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุระหวSางการทSองเที่ยว  
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ประกันสุขภาพในสหรัฐฯ และทำใหoประชากรสหรัฐฯ สามารถซื้อประกันสุขภาพในราคาที่ถูกลงไดo (CNN, 2019; 

Healthline, 2019)  

 ในขณะที่ป`จจัยดึงดูดอยSาง JCI ไดoกลายมาเป�นขoอกำหนดพื้นฐานที่ประเทศที่ตoองการสSงเสริม  Medical 

Tourism ไมSใชSจุดขายสำคัญที่ดึงดูดใหoผูoปÑวยตSางชาติเดินทางมาอีกตSอไป ดังที่ไดoกลSาวแลoววันนี้จำนวนโรงงาน

พยาบาลในประเทศกำลังพัฒนาไดoรับ JCI เพ่ิมข้ึนอยSางรวดเร็ว (ภาพท่ี 1)   

ดังนำเสนอขoางตoน Medical Tourism เปรียบเสมือนกิจกรรมที่สรoางมูลคSาเพิ่มตSอหนSวยสูงอันเน่ืองจาก

คSาใชoจSายในการรักษาตSอคนที่สูง การขยายตัวอยSางรวดเร็วของธุรกิจ Medical Tourism ทำใหoประเทศกำลัง

พัฒนาตSาง ๆ พยายามสSงเสริมกิจกรรม Medical Tourism โดยเฉพาะกลุSมยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง8  

นอกจากนั ้นโรงพยาบาลใหญSของสหรัฐฯ เช Sน Johns Hopskins, Cleveland Clinic, และ University of 

Pittsburgh Medical Center เริ่มออกมาตั้งโรงพยาบาลสาขาในตSางประเทศโดยเฉพาะในจีนเพื่อใหoบริการทาง

การแพทยL (The Economist, 2018b) นัยของเรื ่องดังกลSาวชี ้ใหoเห็นวSาการแขSงขันใน Medical Tourism มี

แนวโนoมรุนแรงขึ้น ผูoปÑวยจากประเทศพัฒนาแลoวมีทางเลือกที่จะรับบริการทางการแพทยLกับประเทศใกลoบoานเพ่ิม

มากขึ้นโดยเฉพาะ และ/หรือเลือกที่จะรับบริการในโรงพยาบาลสาขาในตSางประเทศของโรงพยาบาลใหญSของ

สหรัฐฯ  ดังนั้นสำหรับศูนยLกลาง Medical Tourism สำคัญในภูมิภาคเอเชียอยSางไทย มาเลเซีย และอินเดีย กลุSม

ลูกคoาจึงมีแนวโนoมที่จะมุSงมาสูSกลุSมลูกคoาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น  ความตกลงในระดับภูมิภาคอยSางประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ีอำนวยความสะดวกใหoประชาชนเดินทางในภูมิภาค

ไดoสะดวกขึ้นโดยไมSตoองขอวีซSาเป�นอีกแรกที่ผลักดันใหo Medical Tourism ในภูมิภาคนี้ปรับเปลี่ยนจาก Global 

มาสูS Regional เพ่ิมมากข้ึน  

 

5.3 การขยายตัวของ Medical Tourism ของไทย  
 สถานการณL Medical Tourism ของไทยในชSวงท่ีผSานมาขยายตัวอยSางรวดเร็ว จำนวนผูoปÑวยตSางชาติท่ีเขoา

รับบริการในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนจาก 0.9 ลoานครั้งในป° พ.ศ. 2546 เพิ่มเป�น 3.4 ลoานครั้งในป° พ.ศ. 2562 จำนวน 

3.3 ลoานคนในป° พ.ศ. 2561 (ตารางท่ี 2)   

 นอกจากความคิดริเริ่มของโรงพยาบาลเอกชนที่ไดoเกริ่นนำไปในสSวนที่ 5.1 และวิกฤตเศรษฐกิจในกลางป° 

พ.ศ. 2540  การขยายตัวของ Medical Tourism ของไทยไดoรับอานิสงคLจากโลกาภิวัตนLทั้งการที่ไทยเป�นฐานการ

 
8 แมoไมSใชSทุกประเทศจะสำเร็จก็ตาม เชSน กรณี Health City Cayman Islands หรือ Scalpel Safaris ในแอฟริกาใตo (The Economist, 

2018b) 
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ผลิตของบริษัทขoามชาติและทำใหoมี Expat เดินทางเขoามาทำงานในไทย โดยในป° พ.ศ. 2558 ไทยมี Expat พัก

อาศัยมากถึง 145,232 คน  Expat เหลSาน้ีมักตoองการบริการทางการแพทยL9   

ไทยยังเป�นแหลSงทSองเที่ยวที่สำคัญแหSงหนึ่งของโลก แมoนักทSองเที่ยวไมSไดoมีวัตถุประสงคLที่จะเดินทางหลัก

เพื่อเขoามารับการรักษา แตSอาจประสบอุบัติเหตุระหวSางการเดินทางและตoองเขoารับการรักษาในไทย  ในขณะท่ี

คุณภาพของแพทยLไทยที่สูงอันเนื่องจากการลงทุนในการศึกษาทางการแพทยLที่ดำเนินการอยSางตSอเนื่องมากวSาคร่ีง

ศตวรรษ และทำใหoการศึกษาการแพทยLพื้นฐานมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลoว  แพทยLไทยสSวนใหญSจบ

โรงเรียนแพทยLภายในประเทศทั้งสิ้นกSอนที่จะไปศึกษาตSอแพทยLเฉพาะทางในตSางประเทศ เรื่องดังกลSาวแตกตSาง

จากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่แพทยLสSวนใหญSจบการศึกษาจากประเทศพัฒนาแลoวทั้งสิ ้น (จากการลงพื้นท่ี

สัมภาษณLในตSางประเทศ)  

เมื่อนักทSองเที่ยวและกลุSม Expat ที่เขoารับบริการทางการแพทยLในไทยทำใหoชาวตSางชาติตระหนักถึง

คุณภาพของบริการทางการแพทยLในไทยและคSอย ๆ บอกตSอกันออกไป   จากการสัมภาษณL Expat จำนวนมากแมo

หมดภารกิจในไทยแลoวแตSยังคงเดินทางเขoามารับการรักษาในไทย รวมทั้งชักชวนญาติและเพื่อนเขoามารับบริการ

ทางการแพทยLในไทย  โดยเฉพาะกลุSมที่ไปทำงานในประเทศที่มีระดับการพัฒนาดoอยกวSาไทย ป`จจัยเหลSาทำงาน

รSวมกันและขับเคลื่อนใหo Medical Tourism ของไทยขยายตัว จากการประมาณการณLของ World Travel & 

Tourism Council (2019) ไทยเป�นอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 2 ในกลุSมประเทศกำลังพัฒนา (รองจากตรุกี) ใน

ดoานรายรับจาก Medical Tourism  โดยมีรายรับมากถึง 600 ลoานเหรียญ สรอ. ในป° พ.ศ. 2560  (ภาพท่ี 3)  

เราคงปฎิเสธไมSไดoถึงการขยายตัวอยSางรวดเร็วของ Medical Tourism ในไทยดังเห็นไดoจากป̀จจุบัน

โรงพยาบาลจำนวนมาก รวมไปถึงโรงพยาบาลของรัฐไดoแสดงความสนใจที่จะเขoาสูS Medical Tourism  อยSางไรก็

ตามสิ่งที่ตoองระมัดระวังจากขoอมูลขoางตoน คือ ป`ญหาการกลSาวอoางเกินจริงไปถึงขนาดของกิจกรรม หรือ ป`ญหา

Overestimation ประมาณการณLดังกลSาว ดังท่ีไดoเกร่ินนำขoอมูลเก่ียวกับ Medical Tourism ท่ีเป�นมาตรฐานสากล

ยังไมSปรากฏ การประมาณการณLสSวนใหญSใชoจำนวนการเขoารับบริการทางการแพทยLของชาวตSางชาติในโรงพยาบาล

เอกชนของไทยเป�นตัวสะทoอน  ในขณะที่ Medical Tourism ใหoความสำคัญกับชาวตSางชาติที่ตั้งใจเดินทางเขoามา

รับบริการการแพทยLเป�นหลัก 

ในบริบทของไทย ป`ญหา Overestimation นSาจะรุนแรงเพราะไทยเป�นแหลSงทSองเที่ยวสำคัญแหSงหน่ึง

ของโลก มีชาวตSางชาติมาทำงานในประเทศมาก และป`จจุบันยังมีแรงงานตSางชาติที่เป�นกลุSมไรoฝ°มือจำนวนมาก  

แรงงานเหลSานี ้ไดoรับสิทธิประกันสังคมและใชoบริการทางการแพทยLในประเทศไทย.โดยในป° พ.ศ. 2561 มี

ผูoประกันตนตSางดoาวจำนวน 1.18 ลoานคน (เพิ่มจาก 6.35 แสนคนในป° พ.ศ. 2560) หรือคิดเป�นประมาณรoอยละ 

11 ของจำนวนผูoประกันตนท้ังหมดซ่ึงมีประมาณ 11.5 ลoานคน เร่ืองดังกลSาวสอดคลoองกับขoอมูลสำรวจโรงพยาบาล

 
9 ขoอมูลลSาสุดที่เป§ดเผยในวารสารสถิติจำนวนคนตSางดoาวที่ไดoรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรประจำป° พ.ศ. 2558 โดยฝÑาย

สารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในขณะทีจ่ำนวน Expat ในการศึกษานี้ประมาณจากผลรวมของคนตSางดoาวมาตรา 9 ประเภททั่วไป 

และคนตSางดoาวมาตรา 12 ประเภทสSงเสริมการลงทุน 
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และสถานพยาบาลเอกชนจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแหSงชาติป° พ.ศ. 2560 ที่พบวSามีผูoปÑวยชาวตSางประเทศที่เขoามา

รับการบริการในโรงพยาบาลเอกชนที่มีทั้งสิ้น 4.23 ลoานครั้งซึ่งใกลoเคียงกับจำนวนแรงงานตSางชาติที่เขoามาทำงาน

ในไทย10 และสาเหตุหลักในการเขoารับการบริการ เชSน  โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และสาเหตุจาก

ภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทำใหoปÑวยตายลoวนแตSเป�นโรคท่ีเกิดข้ึนจากการใชoชีวิตของคนท่ีอาศัยภายในประเทศมากกวSาการท่ี

ชาวตSางชาติเดินทางเขoามาเพ่ือรับการรักษาเป�นการเฉพาะ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกท่ี 4)  

ดังนั้นการที่เราเห็นชาวตSางชาติเขoามารับบริการในโรงพยาบาลในไทยจึงไมSไดoหมายถึงชาวตSางชาตินั้น ๆ 

เป�น Medical Tourists เสมอไป  เพื่อใหoเราสามารถเห็นขนาดของการกลSาวอoางเกินจริงจากการใชoจำนวนครั้งท่ี

ชาวตSางชาติเขoามารับบริการทางการแพทยLในประเทศไทย การศึกษาน้ีกำหนดขoอสมมติดังน้ี  

• กำหนดใหoรoอยละ 1 ของนักทSองเที่ยวที่เดินทางเขoามาในประเทศประสบป`ญหาและตoองการ

บริการทางการแพทยL (ในป° พ.ศ. 2560 มีนักทSองเที่ยวเดินทางเขoามาในไทยมากถึง 35.4 ลoานคน 

จัดเป�นอันดับท่ีสองของโลก รองจากจีน)  

• กลุSม Expat ที่อยูSในไทยมีความตoองการรับบริการทางการแพทยL 2 ครั้งตSอป° (ในป° พ.ศ.2558 มี

จำนวน Expat ในไทยท้ังส้ิน 145,232 คน) 

• กลุSมแรงงานตSางชาติไรoฝ°มือที่ทำงานในประเทศตoองการรับบริการทางการแพทยL 0.5-0.7 ครั้งตSอ

ป° (ณ ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีประมาณ 3 ลoานคน) (กรมการจัดหางาน, 2562)  

 

ภายใตoขoอสมมติดังกลSาว จำนวนที่ชาวตSางชาติที่เขoารับบริการโรงพยาบาลในไทยทั้งสิ้น 3.4 ลoานครั้ง(ณ ป° 

พ.ศ. 2562) สามารถจำแนกออกเป�น  354,000 ครั้งมาจากนักทSองเที่ยว 300,000 ครั้งจากกลุSม Expat และอีก 

1.5-2.1 ลoานครั้งเป�นกลุSมแรงงานตSางชาติไรoฝ°มือที่ทำงานในประเทศไทย ดังนั้นสSวนที่เหลือ คือ 0.5-1.1 ลoานคร้ัง

เทSานั้นที่นSาจะเกี่ยวขoองกับ Medical Tourism11 หรือกลSาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเห็นชาวตSางชาติเดินเขoาไปรับ

บริการในโรงพยาบาลไมSไดoหมายถึง ชาวตSางชาติน้ันมาเพ่ือ Medical Tourism เสมอไป ขoอสมมติท่ีใชoในการศึกษา

นี้ Medical Tourists ไมSเกิน 1 ใน 3 ของชาวตSางชาติที่เขoารับบริการทางการแพทยLในไทยเทSานั้น (ระหวSางรoอยละ 

15-33)  

 

 
10 หากพิจารณาขoอมูลสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแหSงชาติป° พ.ศ. 2560 พบวSารายไดoรวมเฉลี่ย 

461 ลoานบาทตSอป° และโรงพยาบาลที่มีรายไดoสูงสุดเทSากับ 800 ลoานบาท ขoอมูลดังกลSาวแสดงใหoเห็นวSาโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญSที่เป�นผูoใหoบริการ 

Medical Tourism สำคัญไมSไดoรวมอยูSในการสำรวจครั้งนี้  

11 ขoอสมมติเกี่ยวกับความตoองการบริการทางการแพทยLที่กำหนดขึ้นขoางตoนเป�นการสมมติขึ้นโดยใชoวิจารณาณของนักวิจัยเนื่องจากการขาด

ขoอมูลเชิงลึกในเรื่องดังกลSาว แตSการใชoวิจารณาณดังกลSาวไมSนSาจะกระทบตSอคุณภาพของงานวิจัยเพราะการวิเคราะหLในสSวนนี้เพียงเพื่อตoองการใหoเห็น

ขนาดของการกลSาวอoางเกินจริงและชี้ใหoเห็นถึงความจำเป�นที่ตoองมีการจัดเก็บขoอมูลที่เกี่ยวกับ Medical Tourism อยSางเป�นระบบที่มีการกลSาวถึงตSอไป

ในสSวนของขoอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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5.4  โครงสรOางตลาดและบริการใน Medical Tourism  
 การขยายตัวของ Medical Tourism ทำใหoมีโรงพยาบาลจำนวนมากไดoเขoามาสูSธุรกิจ Medical Tourism 

เพิ่มขึ้น ดังนำเสนอในภาพที่ 4 ที่ประมวลจากการสัมภาษณLเชิงลึกและการประชุมระดมสมอง ในอดีตผูoใหoบริการ

เดิมจำกัดอยูSเพียงโรงพยาบาลใหญSไมSกี่แหSง เชSน โรงพยาบาลบำรุงราษฎรL โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเวิลดL

เมดิคอล โรงพยาบาลพระราม 9 และโรงพยาบาลป§ยะเวท เป�นตoน ในป`จจุบัน ทั้งกลุSมผูoใหoบริการเดิมขยายตัวการ

ใหoบริการ ยังมีผูoใหoบริการรายใหมS ๆ เพิ่มมากขึ้น ไดoแกS โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลเจoาพระยา โรงพยาบาล

สมิติเวช โรงพยาบาลป§ยมหาการุณ โรงพยาบาลเฉพาะทาง (เชSน โรงพยาบาลเลอลักษณL โรงพยาบาลมาสเตอรLพีซ 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป�นตoน) และคลีนิกยSอย (ศัลยกรรม ผูoมีบุตรยาก และทันตกรรม)  

เรื่องดังกลSาวสอดคลoองกับการวิเคราะหLฐานขoอมูล Business on-line (BOL) ที่พบวSาจำนวนโรงพยาบาล

มีแนวโนoมเพิ่มขึ ้นจาก 174 แหSง ในป° พ.ศ. 2556 เป�น 188 แหSงในป° พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 3) เพื ่อจำแนก

โรงพยาบาลเกี่ยวขoอง Medical Tourism หรือไมS นักวิจัยไดoเยี่ยมชม Website ของโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีใน

ฐานขoอมูล BOL และกำหนดเกณฑLวSาหากโรงพยาบาลไมSมีปุÑมกดเพื่อเปลี่ยนภาษา หรือมีปุÑมกดแตSไมSปรากฏอยSาง

ชัดเจน  โรงพยาบาลดังกลSาวมีแนวโนoมไมSเกี ่ยวขoองกับ Medical Tourism ตารางที ่ 3 ชี ้ใหoเห็นวSาจำนวน

โรงพยาบาลทั้ง 2 กลุSมเพิ่มขึ้นโดยกลุSมที่เกี่ยวขoองกับ Medical Tourism ขยายตัวเร็วกวSาจาก 76 โรงเป�น 84 โรง

ระหวSางป° พ.ศ. 2556-60 ในขณะท่ีกลุSมที่ไมSนSาจะเกี่ยวขoองกับ Medical Tourism เพิ่มจาก 98 โรงเป�น 104 โรง

ในชSวงเวลาเดียวกัน (ขยายตัวรoอยละ 6)  แนวโนoมท่ีนSาสนใจอีกประการหน่ึง คือ จำนวนคลินิกทั่วไปที่เพิ่มขึ้นอยSาง

รวดเร็ว จาก 265 แหSงเป�น 410 แหSงในป°ชSวงเวลาเดียวกันหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทSาตัว แมoหลักฐานขoางตoนไมS

สามารถสรุปไดoวSาคลินิกเหลSานี้เกี่ยวขoองกับ Medical Tourism แตSเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงป`จจัยผลักและ

ป`จจัยดึงดูดของ Medical Tourism โดยเฉพาะการเปลี่ยนมาสูS Regional โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบoาน คลินิก

เหลSาน้ีก็อาจเป�นอีกแหSงท่ีใหoบริการ  

เรื่องดังกลSาวเป�นประเด็นสำคัญเพราะการเขoามาของผูoใหoบริการรายกลางและเล็กอาจบั่นทอนประสิทธิผล

ของมาตรการควบคุมคุณภาพของบริการและอาจกระทบตSอภาพลักษณLของประเทศในภาพรวมไดoในกรณีที่เกิด

เหตุท่ีไมSคาดฝ̀น 

การแขSงขันกันเองของผูoใหoบริการภายในประเทศมีแนวโนoมรุนแรงข้ึนทั้งทางดoานราคาและดoานอื่น ๆ 

โรงพยาบาลเอกชนหลายแหSงนำเสนอบริการการแพทยLเฉพาะทาง เชSน ศูนยLโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และศัลยกรรม

ตกแตSง เป�นตoน โฆษณาเพ่ือสรoางภาพลักษณLวSาโรงพยาบาลมีความเช่ียวชาญในการใหoบริการและรักษาในดoานน้ันๆ 

เพื่อสรoางความนSาเชื่อถือและมั่นใจแกSลูกคoา  ในบางรายไดoมีโครงการรSวมมือกับโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษา

ที่มีชื ่อเสียงในตSางประเทศเพื่อสรoางความนSาเชื ่อถือในดoานความสามารถในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น เชSน 

โรงพยาบาลพญาไทไดoรSวมมือกับมหาวิทยาฮารLวารLดในการจัดตั้งศูนยLหัวใจพญาไท-ฮารLวารLด หรือโรงพยาบาลใน

กลุSมดุสิตเวชการไดoทำความรSวมมือกับ MD Anderson Cancer Center ในเรื ่องการรักษามะเร็ง Hannover 
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Medical School ในเร่ืองบาดแผล (Trauma) Missouri Orthopedic Institute ทางดoานกระดูก OHSU ทางดoาน

หัวใจ และ Cedar Sinai ทางดoานการบำบัดทางจิต  เป�นตoน  นอกจากนั้นยังไดoเพิ่มการอำนวยความสะดวกแกS

ผูoปÑวยชาวตSางชาติ เชSน การจoางบุคลากรที่มีความสามารถดoานภาษาตSางประเทศไวoใหoบริการ การรับสSงผูoปÑวย

ระหวSางสนามบินกับโรงพยาบาล การติดตSอกับหนSวยงานราชการเก่ียวกับวีซSาเขoาประเทศไทย เป�นตoน  

 บริการของ Medical Tourism ของไทยสามารถจำแนกออกเป�น 3 สSวนสำคัญ  

สSวนแรกเป�นเรื่องของการรักษาทางการแพทยL เชSน  การผSาตัดตSาง ๆ (กระดูก เขSา สะโพก) ทำฟ`น มะเร็ง 

เปลี่ยนถSายอวัยวะ และเบาหวาน ผูoใหoบริการสSวนใหญSเป�นโรงพยาบาลขนาดใหญS การเขoารับการรักษามีการหารือ

กันกSอนที่จะเขoามารับการรักษา การรักษามักตoองมีการพักฟ®©นและมักมีผูoติดตามเดินทางเขoามา Medical Tourism 

ในสSวนน้ีเป�นสSวนท่ีมีการแขSงขันกันระหวSางประเทศ   

การรักษาแผลเบาหวานเป�นกรณีตัวอยSางสำหรับบริการในสSวนนี้ที่ป`จจุบันผูoปÑวยจากตะวันออกกลางและ

แอฟริกานิยมเขoามารับการรักษาในไทย จากการสัมภาษณLญาติของผูoปÑวยที่มารับการรักษาในไทยในการศึกษาน้ี  

ป`จจัยหลักที่เลือกมารักษาที่ไทย เพราะการรักษาแผลเบาหวานที่ไทยไมSจำเป�นตoองตัดอวัยวะซึ่งแตกตSางจากที่อ่ืน 

ๆ  การรักษาในสSวนนี้มีคSาใชoจSายที่สูงและจำเป�นตoองพำนักในไทยเป�นระยะเวลานาน  ทั้งผูoปÑวย/ญาติของผูoปÑวย

ตoองหารือกับทางโรงพยาบาลอยSางละเอียดกSอนที่เดินทางเขoามารับการรักษาในรายละเอียดของการรักษา วิธีการ

รักษา ระยะเวลาท่ีคาดวSาจะใชo และคSาใชoจSายที่จะเกิดขึ้น  ความเสี่ยงทางดoานการเงินแมoจะมีแตSนSาจะต่ำและกลุSม

ผูoปÑวยเหลSาน้ีมักเป�นกลุSมคนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี   

 สSวนที่สองเป�นการรักษาที่มีเรื่องของความพึ่งพอใจของผูoรับบริการเขoามาเกี่ยวขoองนอกเหนือจากการ

รักษาทางการแพทยL  เชSน การรักษาป̀ญหามีบุตรยาก ศัลยกรรม และทันตกรรม การใหoบริการในกลุSมนี้อาจรวมไป

ถึงศัลยกรรมแปลงเพศ  กลุSมท่ีใหoบริการมีท้ังโรงพยาบาลขนาดใหญS โรงพยาบาลเฉพาะทาง ไปจนคลินิกท่ัวไป  

บริการ Medical Tourism ในสSวนนี้มีแนวโนoมที่จะขยายตัวอยSางรวดเร็วอันเป�นผลจากการขยายตัวของ

ชนชั้นกลางในภูมิภาคและการอำนวยความสะดวกการเดินทางเขoาประเทศจากความตกลงระหวSางประเทศ กรณี

ตัวอยSางที่ชัดเจนในบริการสSวนนี้ คือ การเดินทางเขoามาของชาวเวียดนาม จีน และอินเดียเพื่อเขoามารักษาผูoมีบุตร

ยากและความตoองการเลือกเพศ จากการสัมภาษณLชาวตSางชาติท่ีเขoามารับบริการพบวSาการเขoารับการรักษาท่ีไทยมี

โอกาสประสบความสำเร็จ (มีลูกและไดoเพศตามที่ตoองการ) สูงแมoโดยหลักการความนSาจะเป�นที่ไดoเพศตามท่ี

ตoองการไมSไดoสูง แตSการพูดปากตSอปากในเรื่องดังกลSาวทำใหoชาวตSางชาตินิยมที่จะเดินทางเขoามารับการรักษาใน

ไทยเพ่ิมข้ึน และการรักษาไมSไดoจำกัดอยูSท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญS 

อยSางไรก็ตามบริการในสSวนนี้มีโอกาสที่ผู oรับบริการไมSพึ่งพอใจกับผลการรักษาและนำไปสูSขoอพิพาท

ระหวSางผูoใหoบริการและผูoรับบริการ นอกจากนั้นบริการในกลุSมนี้ยังสุSมเสี่ยงที่จะเกิดป̀ญหาปลาเนSาตัวเดียวเหม็นท้ัง

คอกที่ขoอพิพาทของผูoบริการรายหนึ่งถูกขยายผลและกระทบตSอภาพลักษณLของ Medical Tourism รวมของ

ประเทศไดo   
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สSวนที ่สามเป�นเรื ่องของการตรวจสุขภาพ บริการในสSวนดังกลSาวเป�นเสมือนกลยุทธLทางธุรกิจของ

ผูoประกอบการไทยทั้งโรงพยาบาลเอกชนและบริษัททSองเที่ยวที่ไดoประโยชนLรSวมกัน การตื่นตัวของคนไทยในเรื่อง

สุขภาพทำใหoเกิดความตoองการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชนจึงจoางแพทยLทั่วไป (General Practice) เพิ่มมาก

ขึ้น  ในขณะที่บริษัททSองเที่ยวใชoประโยชนLจากภาพลักษณL Medical Tourism ของไทยพวงการตรวจสุขภาพเขoา

ไปใน Package ทัวรLเพื่อขายใหoนักทSองเที่ยว  เรื่องดังกลSาวทำใหoเกิดประโยชนLรSวมกันระหวSางโรงพยาบาลเอกชน

และบริษัททSองเท่ียวเพราะโรงพยาบาลเอกชนสามารถใชoประโยชนLจากการจoางแพทยLท่ัวไปไดoมากข้ึน 

นอกจากนั้นผูoที่เขoารับบริการอื่น ๆ ในสSวนนี้ ไดoแกS กลุSม Expat ที่เคยทำงานในไทยแมoหมดภารกิจที่ไทย 

แตSคุoนเคยกับแพทยLในไทยยังเดินทางกลับเขoามาตรวจสุขภาพ และชาวตSางชาติจากประเทศเพื่อนบoานที่เขoามา

ตรวจสุขภาพและรับการรักษาตSอเนื่องในกรณีพบอาการของโรคบางประเภทในไทยอันเนื่องจากคุณภาพบริการ

ทางการแพทยLของประเทศตนยังไมSพัฒนาเทSาท่ีควร  

 ผูoใหoบริการในสSวนน้ีสSวนใหญSเป�นโรงพยาบาลขนาดใหญSที่สามารถรองรับคณะนักทSองเที่ยวไดo  เนื่องจาก

การตรวจสุขภาพดังกลSาวมีลักษณะเป�นการตรวจครั้งเดียวจบ นัยตSอบริการสุขภาพโดยรวมของไทยนSาจะเกิดข้ึน

คSอนขoางจำกัด แตSอาจสรoางความรำคาญไดoบoางในกรณีที่คณะนักทSองเที่ยวที่ใหญSและทำใหoระยะเวลารอรับบริการ

นานข้ึน 

 เพื่อสะทoอนความสำคัญโดยเปรียบเทียบของกิจกรรมทั้งสามกลุSม การศึกษานี้ไดoสอบถามโดยใหoตัวอยSาง

โรงพยาบาลเอกชน 6 แหSงที่มีเคานLเตอรLเป§ดบริการรับคนไขoชาวตSางชาติอยSางชัดเจนและ/หรือใหoบริการ Medical 

Tourism มาอยSางตSอเนื่องยาวนาน  ความสำคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริการ Medical Tourism 12 กิจกรรม 

ไดoแกS การตรวจสุขภาพ การผSาตัดหัวใจ เนื้องอก/มะเร็ง กระดูก (เชSน ผSาตัดเปลี่ยนหัวเขSา) ความอoวน ศัลยกรรม 

การรักษาผูoมีบุตรยาก ทันตกรรม เบาหวาน ระบบยSอย ผSาตัดทั่วไป และ จักษุ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมSอยูSใน 12 

กิจกรรมขoางตoนใหoสามารถระบุไดoในชSองอื่น ๆ  ความสำคัญสะทoอนผSานคะแนนที่ใหoโดยคะแนน 3 หมายถึง

กิจกรรมมีความสำคัญสุด และ 1 หมายถึงกิจกรรมมีความสำคัญนoอยสุด หากกิจกรรมดังกลSาวไมSเกี่ยวขoองไมSตoอง

เติม (หรือมีคSาเทSากับศูนยL   

 ผลการประเมินพบวSากิจกรรมสSวนใหญSที่นำเสนอใน Medical Tourism 3 อันดับแรก คือ การผSาตัด

กระดูก หัวใจ และการรักษามะเร็ง (ภาพที่ 5)  ในขณะที่กิจกรรมทันตกรรมและเบาหวานมีคSาต่ำกวSาการรักษา

มะเร็ง ซึ ่งสSวนใหญSเป�นกิจกรรมในกลุ Sมที ่ 1 ยกเวoนทันตกรรม ในขณะที่การตรวจสุขภาพ (กลุ Sมที ่ 3) ยังมี

ความสำคัญไมSมากนัก สSวนกิจกรรมในกลุSมท่ี 2 ท่ีมีความสำคัญคSอนขoางนoอยจากตัวอยSางโรงพยาบาล  

 
5.5 ผลกระทบของ Medical Tourism  
 ดังที่กลSาวขoางตoนการประเมินความสามารถในการแขSงขันของ Medical Tourism ของภาครัฐจำเป�นตoอง

พิจารณาถึงผลกระทบขoางเคียง ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่ไมSพึ่งปรารถนา เรื่องดังกลSาวสำคัญอยSาง
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มากในบริบทของไทยที่กำลังเขoาสูSสังคมผูoสูงอายุ  ดังที่นำเสนอในภาคผนวกที่ 4 Medical Tourism อาจสSงผล

กระทบทางลบที่บั ่นทอนศักยภาพและคุณภาพการใหoบริการทางการแพทยLตSอคนไทยโดยรวมอันเนื ่องจาก 

Medical Tourism และบริการทางการแพทยLที่ไมSเกี่ยวขoองกับ Medical Tourism โดยเฉพาะบริการของรัฐที่คน

ในประเทศจำนวนมากไปขอรับบริการตSางตoองพึ่งพาทรัพยากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยLในประเทศ

เหมือนกัน (เชSน  แพทยL พยาบาล และบุคลากรดoานอ่ืน ๆ)  ในขณะท่ีบริการทางการแพทยLอ่ืน ๆ โดยเฉพาะบริการ

ของรัฐไมSไดoเป�นกิจกรรมที่มีเปûาหมายในการแสวงหากำไร การดำเนินการไดoรับการอุดหนุนโดยใชoภาษีของประเทศ

และคิดคSาบริการต่ำกวSาที่เป�นจริง  ในขณะที่บริการใน Medical Tourism เป�นธุรกิจที่มุSงแสวงหากำไร ประกอบ

กับอุตสาหกรรมอยูSในชSวงขยายตัวที่ชาวตSางชาติทยอยเขoาใชoบริการทำใหoมีกำลังทรัพยLในการแยSงทรัพยากรท่ี

มากกวSาบริการทางการแพทยLในประเทศ 

 อยSางไรก็ตามผลกระทบขoางเคียงจาก Medical Tourism ไมSไดoตรงไปตรงมาเพราะ ป`ญหาการแยSง

บุคลากรทางการแพทยLไมSใชSป`ญหาใหมS แตSเป�นป`ญหาที่มีมานานกSอนที่ไทยจะเริ่มใหoบริการ Medical Tourism  

ประเด็นพิจารณาท่ีสำคัญ คือ Medical Tourism ไดoทำใหoป̀ญหาดังกลSาวรุนแรงข้ึนและขนาดของความรุนแรงมาก

นoอยเพียงใดหรือในทางเศรษฐศาสตรLเรียกวSาเป�น Marginal Effect  นอกจากนั้นดังที่นำเสนอเกี่ยวกับป`ญหา 

Overestimation ในหัวขoอ 5.3 ขoางตoนที่ทำใหoเราไมSสามารถตีเหมารวมวSาชาวตSางชาติที่เขoามารับบริการทาง

การแพทยLในโรงพยาบาลตoองเป�น Medical Tourists เสมอไป เรื่องดังกลSาวทำใหoงานวิจัยไมSสามารถใหoขoอสรุปเชิง

ปริมาณในรูปตัวเงินถึงผลสุทธิของ Medical Tourism ไดo    

ในการศึกษานี้ใชoขoอมูลจากแหลSงตSาง ๆ เพื่อใหoพออนุมานผลกระทบที่แทoจริงจาก Medical Tourism 

โดยใหoความสำคัญ 4 ดoาน ไดoแกS การทับซoอนกันของกิจกรรมที่ใหoบริการใน Medical Tourism  แนวโนoมคSา

รักษาพยาบาลในประเทศ ป̀ญหาสมองไหลจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน และการขาดแคลนเลือดและพยาบาล 

 5.6.1 การทับซ]อนของกิจกรรมท่ีให]บริการใน Medical Tourism  

ดังนำเสนอในภาพที่ 5 ขoางตoน กิจกรรมสSวนใหญSที่นำเสนอใน Medical Tourism 3 อันดับแรก คือ การ

ผSาตัดกระดูก หัวใจ และการรักษามะเร็ง ซึ่งไมSไดoทับซoอนกับ 3 อันดับแรกของการเสียชีวิตของคนไทย และโรค 

NCD 3 อันดับแรกซึ่งใชoเป�นตัวแทนของความตoองการบริการทางการแพทยLภายในประเทศของคนไทย (ภาพที่ 5) 

แมoจะมีสSวนที่ทับซoอนกันในเรื่องของมะเร็ง/เนื้องอกแตSธรรมชาติของบริการนSาจะมีความแตกตSางกัน โดยการ

ใหoบริการใน Medical Tourism นSาจะเป�นลักษณะการผSาตัด เชSน การรักษาเนื้องอกในระบบสืบพันธุLของสตรี 

ในขณะที่บริการภายในประเทศคงมีบางสSวนที่เกี่ยวกับการผSาตัดเหมือนใน Medical Tourism แตSอาจรวมไปถึง

อาการเนื้องอก/มะเร็งในสSวนอื่น ๆ ของรSางกายที่การรักษามีทั้งการเฝûาติดตามประเมินอยSางตSอเนื่อง และการ

รักษาโดยวิธีเคมีบำบัด    

ดังนั้นการแยSงทรัพยากรกันโดยตรงในระยะสั้นจึงนSาจะมีจำกัด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดo คือ ผลกระทบใน

ระยะยาวที่ Medical Tourism สามารถสSงผลใหoคSาตอบแทนแพทยLในสาขานั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้นซึ่งคSาตอบแทนนี้อาจ
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สSงผลใหoการเลือกเรียนสาขาเฉพาะทาง (Specialists) ของแพทยLที่จบใหมS  โครงสรoางของจำนวนแพทยLเฉพาะทาง

ในระยะยาวอาจไมSสอดคลoองกับความตoองการ/ความจำเป�นของประเทศไดo เรื่องดังกลSาวเป�นความทoาทายที่สำคัญ

เพราะสSวนตSางรายไดoของแพทยLในบางสาขาสูงมาก จากการสัมภาษณLแพทยLในวิชาชีพศัลยกรรมความงามพบวSา

สSวนตSางรายไดoระหวSางการทำงานในภาครัฐและเอกชนแตกตSางกันมากถึง 5 เทSา  แมoจำนวนตัวอยSางที่ครอบคลุม

ในการศึกษานี้ไมSเพียงพอที่จะใชoอนุมานวSาสSวนตSางที่แทoจริงwfh แตSตัวเลขดังกลSาวเป�นขoอมูลที่สำคัญที่ภาครัฐตoอง

นำไปพิจารณาประกอบหากตoองการบรรเทาป`ญหาผลกระทบของ Medical Tourism ที่อาจมีไดoในระยะยาว  

นอกจากนั้นความตoองการศัลยกรรมความงามที่เป�นตัวผลักดันใหoเกิดสSวนตSางดังกลSาวเป�นการผสมผสานกัน

ระหวSางความตoองการภายในประเทศและความตoองการจาก Medical Tourism  

5.6.2 ผลกระทบของ Medical Tourism ตMอคMารักษาพยาบาล  

 เพื่อสะทoอนถึงผลกระทบของ Medical Tourism ตSอคSารักษาพยาบาล การศึกษาพิจารณาจากแนวโนoม

ราคาคSารักษาพยาบาลจากดัชนีราคา (Deflator) ของสาขากิจกรรมดoานสุขภาพ (Human Health and Social 

Work Activities) ในบัญชีรายไดoประชาชาติ  กิจกรรมดoานสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลในลักษณะตSาง ๆ 

ทั้งผูoปÑวยในและผูoปÑวยนอก ดัชนีราคาดังกลSาวมาเทียบกับดัชนีรวมของประเทศ (GDP Deflator) ระหวSางป° พ.ศ.

2533-2559  (ภาพที่ 6)  เสoนดัชนีราคาของกิจกรรมดoานสุขภาพ (เสoนทึบ) อยูSสูงกวSาดัชนีรวมของประเทศ (เสoน

ปะ) อยSางตSอเนื่อง นั่นหมายถึงราคาของกิจกรรมดoานสุขภาพในแตSละป°เพิ่มสูงกวSาราคาเฉลี่ยรวมของประเทศ 

นอกจากนั้นสSวนตSางเริ่มถSางเพิ่มขึ้นตั้งแตSป° พ.ศ.2555 เป�นตoนไป  แนวโนoมดังกลSาวไมSมีความสัมพันธLที่ชัดเจนกับ

การเกิดขึ้นของธุรกิจ Medical Tourism ราวกลางป° พ.ศ.2540 และชSวงท่ี Medical Tourism ขยายตัวระหวSางป° 

พ.ศ.2546-8 ที่ราคาน้ำมันสูงสุดเป�นประวัติการณLและมีนักทSองเที่ยวจากตะวันออกกลางที่ไดoรัฐบาลมีรายไดo

สSวนเกินจากราคาน้ำมันเดินทางเขoามาเพ่ือรับบริการทางการแพทยLในไทยจำนวนมาก 

 เรื ่องดังกลSาวสอดคลoองกับแนวโนoมรายไดoของโรงพยาบาลในชSวงระหวSางป° พ.ศ. 2556-2560 ที่ท้ัง

โรงพยาบาลที่เกี่ยวขoองและไมSเกี่ยวขoองกับ Medical Tourism มีรายไดoขยายตัวในอัตราใกลoเคียงกัน (ตารางที่ 5) 

โดยโรงพยาบาลท่ีเกี ่ยวขoองกับ Medical Tourism รายไดoที ่เป�นตัวเงิน (Nominal Term) เติบโตรoอยละ 34  

ในขณะที่โรงพยาบาลที่ไมSเกี ่ยวขoองกับ Medical Tourism เติบโตรoอยละ 36  ประกอบกับขoอมูลของสมาคม

ประกันชีวิตไทยที่ชี้ใหoเห็นวSาคนไทยจำนวนมากซื้อประกันสุขภาพ โดยระหวSางป° พ.ศ.2556-2560 เบี้ยประกัน

สุขภาพขยายตัวเฉลี่ยรoอยละ 11.3 เพื่อลดภาระคSาใชoจSายในการรักษาพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณรoอยละ 

8 ตSอป°12  ดังน้ันการศึกษาน้ียังไมSมีหลักฐานเชิงประจักษLท่ีชัดเจนวSา Medical Tourism เป�นมูลเหตุหลักท่ีทำใหoคSา

รักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยSางรวดเร็ว แตSนSาจะเป�นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยSางคูSขนานอันเน่ืองจากป̀จจัยท่ีแตกตSางกัน13 

5.6.3. ปWญหาสมองไหล  

 
12 ขoอมูลจากบทสัมภาษณLคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติป§ยพจนL นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในประชาชาติธุรกิจ (2561) 

13 ในทางเศรษฐศาสตรLเรียกป`ญหาดังกลSาววSาเป�น Simultaneity Problem  
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ดังที่กลSาวขoางตoนกิจกรรมที่เสนอใน Medical Tourism ไมSไดoทับซoอนมากนักกับความตoองการบริการทาง

การแพทยLกัน ดังนั้น Medical Tourism จึงไมSนSาจะเพิ่มความรุนแรงของป`ญหาสมองไหลที่บุคคลากรจากภาครัฐ

ไปยังภาคเอกชนอยSางมีนัยยะสำคัญในระยะส้ัน    

เพื ่อวิเคราะหLเพิ ่มเติมดังกลSาว การศึกษานี ้ประเมินความรุนแรงของป`ญหาการออกไปทำงานใน

โรงพยาบาลเอกชนของแพทยLในโรงพยาบาลรัฐ โดยใชoเทคนิค Text Mining โดยนำเอารายชื่อแพทยLที่ปรากฏอยูS

ในเว็ปไซดLของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญS 3 แหSงใน 4 สาขาทางการแพทยL ไดoแกS กระดูก เบาหวาน ศัลยกรรม และ

หัวใจ วSารายชื่อนั้น ๆ ไปปรากฎในเว็บไซดLของโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ  โดยโรงพยาบาลเอกชน เราจำแนกตSอไป

เป�น 2 กลุSมไดoแกS โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป และโรงพยาบาลเอกชนที่อยูSในรัศมี 6 ก.ม. ของโรงพยาบาลรัฐ  หรือ

กลSาวอีกนัยหนึ่งการวิเคราะหLนี้ตั้งบนสมมติฐานที่วSาการมีชื่อไปปรากฎเป�นตัวแทนของการไปทำงานบางเวลาใน

โรงพยาบาลเอกชน  

ตารางที่ 6 นำเสนอผลการทำ Text Mining  โดยเฉลี่ยรoอยละ 67.9 หรือประมาณ2 ใน 3 ของแพทยL

โรงพยาบาลรัฐใน 4 สาขามีชื ่อปรากฏในโรงพยาบาลเอกชน (แถวนอนที่ 3 ของตารางที่ 6) ชื ่อที่ปรากฎไมS

จำเป�นตoองเป�นโรงพยาบาลใกลoตoนสังกัด (อยูSในรัศมี 6 ก.ม.) โดยสัดสSวนการมีชื่อไปปรากฎในโรงพยาบาลเอกชน

ใกลoโรงพยาบาลตoนสังกัดเทSากับรoอยละ 38.5 (แถวนอนที่ 5 ของตารางที่ 6)  สัดสSวนการมีชื่อไปปรากฏแตกตSาง

กันเล็กนoอยระหวSางสาขาโดยอยูSในชSวงรoอยละ 56.7-70 สาขาการแพทยLท่ีมีสัดสSวนดังกลSาวสูงที่สุด คือ ศัลยกรรม 

(รoอยละ70.4) รองลงมาไดoแกS หัวใจ (รoอยละ 69) และ กระดูก (รoอยละ 67.4) ในขณะที่เบาหวานมีสัดสSวนต่ำที่สุด

ท่ีรoอยละ 56.7 (แถวนอนท่ี 3 ของตารางท่ี 6) 

จำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อปรากฏโดยเฉลี่ยอยูSที่ 1 แหSง โดยสาขากระดูกมีคSาสูงสุดที่ 1.26 แหSง 

ในขณะที่เบาหวานต่ำสุด 0.7 แหSง (แถวนอนที่ 6 ของตารางที่ 6) เมื ่อพิจารณาการกระจายตัวของจำนวน

โรงพยาบาลเอกชนที่แพทยLมีชื่อปรากฎ แพทยLสSวนใหญSมีชื่อไปปรากฏเพียง 1 แหSงที่โดยเฉลี่ยคิดเป�นสัดสSวนรoอย

ละ 60  รองลงมา คือ การมีช่ือไปปรากฏในโรงพยาบาลเอกชน 2 แหSงมีสัดสSวนเทSากับรoอยละ 29.1  

แมoเครื่องมือวิเคราะหLขoางตoนไมSใชSเครื่องมือที่สมบูรณLแบบในการวัดป`ญหาสมองไหล  แตSตัวเลขดังกลSาว

หากพิจารณารSวมกับสSวนตSางรายไดoของการทำงานในภาครัฐและเอกชน ตัวเลขดังกลSาวจึงไมSนSาจะอยูSในระดับสูง 

นอกจากนั้นการออกไปทำงานสSวนใหญSมักเกิดขึ้นในระดับแพทยLเฉพาะทาง ไมSใชSแพทยLทั่วไปที่เป�นกลุSมบุคคลากร

ทางการแพทยLที่ตoองการเพื่อผลิตบริการทางการแพทยLภายในประเทศ  ดังนั้นขoอมูลเหลSานี้นSาจะพออนุมานวSาท่ี

ผSานมาจนถึงป̀จจุบัน Medical Tourism ยังไมSไดoทำใหoป̀ญหาสมองไหลรุนแรงข้ึนอยSางชัดเจน     

5.6.4. การขาดแคลนเลือดและการขาดแคลนพยาบาล  

โดยหลักการแลoวมีความเป�นไปไดoที่ Medical Tourism ทำใหoความตoองการใชoเลือดเพิ่มมากขึ้นและทำใหo

ป`ญหาการขาดแคลนเลือดรุนแรงขึ้น  กิจกรรมในการทSองเที่ยวเชิงการแพทยLเกี่ยวขoองกับการผSาตัด และประเทศ

ไทยเองก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงทำใหoเกิดความตoองการเลือดเชSนกัน อยSางไรก็ตามป`ญหาดังกลSาวคาดวSาจะไมS
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รุนแรงเพราะแมoกิจกรรม Medical Tourism เกี่ยวขoองกับการผSาตัด แตSดoวยเทคโนโลยีในป`จจุบันการใชoเลือดใน

ขบวนการผSาตัดลดลงอยSางมาก สSวนใหญSเป�นการสำรองเลือดในกรณีฉุกเฉิน จากการสัมภาษณLพบประเด็นท่ี

นSาสนใจ นั่นคือ ป`จจุบันการผSาตัดเปลี่ยนสะโพก หากเป�น 1 ขoาง ใชoเลือดไมSเกิน 1 ถุง โรงพยาบาลเอกชนตoองซ้ือ

เลือดจากสภากาชาด (กลไกตลาด) และกรณีที่ใชoเลือดสSวนใหญSเป�นกรณีที่นัดหมายลSวงหนoา ดังนั้น โอกาสในการ

ซ้ำเติมป̀ญหาการขาดแคลนเลือดจึงมีจำกัด ความเป�นไปไดoของป̀ญหาน้ีแมoไมSรุนแรง แตSก็ควรมีระบบการติดตาม 

ในขณะที่ประเด็นหนึ่งที่ยังไมSมีการหยิบยกขึ้นมามากนักในเรื่องการทรัพยากรภายในประเทศ คือ ความ

ตoองการพยาบาลซึ่งคาดวSาจะเป�นป`ญหาที่รุนแรงเพราะบริการทางการแพทยLที่นำเสนอใน Medical Tourism 

จำเป�นตoองมีการดูแลอยSางใกลoชิดภายหลังการรักษา ดังนั้นความตoองการพยาบาลจึงมีแนวโนoมเพิ่มขึ้นเป�นเงาตาม

ตัวกับกิจกรรม Medical Tourism   แมoที่ผSานมาเราพยายามผลิตบุคลลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นอยSางตSอเนื่อง (ภาพท่ี 

7)  แตSไมSทันตSอการขยายตัวของกิจกรรม Medical Tourism ดังสะทoอนสัดสSวนของจำนวนพยาบาลตSอผูoปÑวยชาว

ตSางประเทศท่ีลดลงอยSางตSอเน่ือง (ภาพท่ี 8)   

อยSางไรก็ตามการบรรเทาป`ญหาดังกลSาวมีความสลับซับซoอนเพราะเกี่ยวขoองกับหลายๆ มิติ ทั้งปริมาณ

และคุณภาพของนักเรียนพยาบาลจบใหมS (ความสามารถทางดoานภาษา องคLความรูoทางดoานพยาบาลขั้นต่ำ และ

จรรยาบรรณทางดoานวิชาชีพ)  การแกoโดยการผลิตคนเพิ่มมากขึ้นโดยไมSไดoพิจารณามิติอื่น ๆ อาจทำใหoเกิดป`ญหา 

Dualistic Market ที่จำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้น แตSคุณภาพไมSสอดคลoองกับความตoองการ Medical Tourism ดังน้ัน

การผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น แตSไมSสามารถบรรเทาป`ญหาการขาดแคลนพยาบาลใน Medical Tourismไดo  แตSกลับ

สรoางป`ญหามีจำนวนพยาบาลมากเกิน (Excess Supply) ในสSวนอื่น ๆ  เรื่องดังกลSาวยังเชื่อมโยงกับขoอผูกพันการ

เป§ดเสรีท่ีประเทศไทยทำภายใตoเอฟทีเอตSาง ๆ ท่ีไดoลงนาม  โดยเฉพาะอยSางย่ิงความพยายามเป§ดเสรีใหoคนงานฝ°มือ

ในกลุSมประเทศอาเซียนสามารถเคลื่อนยoายไปทำงานในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ไดo  เรื่องดังกลSาวยังไมSมีการหยิบ

ยกข้ึนมาหารือในการกำหนดยุทธศาสตรLการสSงเสริม Medical Tourism ของไทย    

 

5.6 การแขCงขันของ Medical Tourism ในภูมิภาคและตำแหนCงของไทย   
 ดังที ่นำเสนอขoางตoนท่ีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากตoองการสSงเสริมธุรกิจ Medical Tourism อัน

เนื่องจากคุณลักษณะทางเศรษฐกิจที่พึ ่งปรารถนาของ Medical Tourism ไมSวSาจะเป�นแหลSงที่มาของรายไดo

เงินตราตSางประเทศและมูลคSาตSอหนSวยที่สูง  งานศึกษาในอดีตจำนวนมาก เชSน  The Economist (2018b) 

นำเสนอการแบSงงานกันทำระหวSางประเทศ (International Specialization) ในลักษณะแตSละประเทศมี

ความสามารถในกิจกรรมการลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป�นการเฉพาะ เชSน โปแลนดLเป�นศูนยLรักษาโรคกระดูก 

ในขณะท่ีฮังการีเป�นศูนยLกลางของทันตกรรม ตุรกีเป�นศูนยLการปลูกผม เป�นตoน แตSขoอคoนพบในงานศึกษาน้ีช้ีใหoเห็น

วSาการแขSงขันเกิดขึ้นในกิจกรรมทางการแพทยLกลุSมหนึ่งที่ทุก ๆ ประเทศตSางนำเสนอบริการใน Medical Tourism 

เชSน การผSาตัดหัวใจ เนื้องอก/มะเร็ง กระดูก (เชSน ผSาตัดเปลี่ยนหัวเขSา) ความอoวน ศัลยกรรม การรักษาผูoมีบุตร
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ยาก ทันตกรรม เบาหวาน ระบบยSอย ผSาตัดทั่วไป และ จักษุ พื้นที่ทับซoอนทางธุรกิจของแตSละประเทศดังกลSาว

หมายถึงการแขSงขันระหวSางประเทศมีแนวโนoมรุนแรงและโอกาสความรSวมมือระหวSางประเทศจึงมีคSอนขoางจำกัด 

 อยSางไรก็ตามป`จจัยผลักดันมีแนวโนoมเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนสหรัฐฯ ไดoรับหลักประกันสุขภาพจาก

โครงการ Obamacare เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากเขoาสูS Medical Tourism โดยเฉพาะ

กลุSมประเทศในแถบละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออก ดังนั้นโอกาสที่ผูoปÑวยจะเดินทางจากประเทศพัฒนาแลoวจะ

เดินทางขoามภูมิภาคเพ่ือเขoามารับการรักษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลดลง 

เรื่องดังกลSาวสอดคลoองกับขoอคoนพบจากการสัมภาษณLผูoประกอบการทั้งในไทยและ Medical Tourism 

สำคัญอีก 3 ประเทศ และกรณีศึกษาที่ชี ้ใหoเห็นวSาประเทศเพื่อนบoาน โดยเฉพาะกลุSมอินโดจีนและชาวจีนทวี

ความสำคัญขึ้น คนจากประเทศพัฒนาแลoวสSวนใหญSที่มารับบริการทางการแพทยLในไทย มาเลเซีย และอินเดียเป�น

กลุSม Expat และ/หรือนักทSองเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ  ในขณะที่สิงคโปรLอาจมีความแตกตSางเนื่องจากบริการทาง

การแพทยLของสิงคโปรLเป�นบริการที่มีความสลับซับซoอน (Upper Market) ดังนั้นกลุSมชาวตSางชาติที่เดินทางเขoามา

รับบริการในสิงคโปรLจึงเป�นกลุSมที่มีความตoองการทางการแพทยLขั้นสูงเป�นการเฉพาะและไมSไดoกระจุกเฉพาะ

ประเทศเพ่ือนบoานเหมือนในอีก 3 ประเทศ  

 ในกรณีของไทย แมoการรายงานตามสื่อ เชSน Consumer Insight (2561) ที่เชื่อวSา 10 ประเทศแรกที่เขoา

มารับบริการทางการแพทยLในไทยมากที่สุดไดoแกS จีน อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรต สิงคโปรL อินเดีย เยอรมัน 

ออสเตรเลีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และการตoา แตSจากการสัมภาษณLในการศึกษานี้ขoอมูลดังกลSาวนSาจะผสม

ระหวSางชาวตSางชาติที ่เป�น Medical Tourist และ Expat  หากพิจารณาเฉพาะกลุ Sม Medical Tourist กลุSม

ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศเพื ่อนบoานที่มีพรมแดนติดกันกับไทย (เมียนมารL ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม) เป�นกลุSมลูกคoาสำคัญ และมูลเหตุที่เขoามารับการรักษาเกิดขึ้นเนื่องจากบริการทางการแพทยLของ

ประเทศของตนยังดoอยกวSาเม่ือเทียบกับบริการของไทย   

เชSนเดียวกันกับมาเลเซียที่กลุSมลูกคoาสำคัญของ Medical Tourism คือ อินโดนิเซียโดยเฉพาะประชาชน

จากเกาะสุมมาตรา  การลงพื้นท่ีภาคสนามที่ป°นังซึ่งเป�นพื้นที่ใหoบริการสำคัญ Medical Tourism ของมาเลเซีย 
(ภาคผนวกที่ 2)  พบวSาโรงพยาบาลที่ใหoบริการ Medical Tourism และกำลังขยายตัวอยSางตSอเนื่อง  โรงพยาบาล

ทั้ง 6 แหSงที่ลงพื้นที่ภาคสนามลoวนกำลังกSอสรoางตึกใหมSเพื่อรองรับความตoองการ Medical Tourism โดยเฉพาะ

จากคนอินโดนิเซียจากเกาะสุมมาตรา สาเหตุสำคัญที่ชาวอินโดนิเซียเดินทางเขoามารับบริการเพราะคุณภาพของ

บริการทางการแพทยLในอินโดนิเซียยังดoอยกวSาเมื่อเทียบกับมาเลเซีย  ในขณะที่ตoนทุนการเดินทางระหวSางประเทศ

ท่ีลดลง  เชSน การเดินทางโดยสายการบินตoนทุนต่ำจากเมืองเมดันท่ีเป�นเมืองสำคัญของเกาะสุมมาตราไปยังเมืองจา

กาตารLสูงกวSาการเดินทางมารับบริการทางการแพทยLบนเกาะป°นังถึง 3 เทSาตัว14  ดังนั้นคุณภาพการบริการทาง

แพทยLที่ยังอยูSระหวSางการพัฒนา ตoนทุนการเดินทางที่ลดลงและความคลoายคลึงทางดoานวัฒนธรรมและภาษาทำใหo

 
14 คSาโดยสารมาจากการสืบคoนจากเว็บไซดLของสายการบิน AirAsia เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ผูoคนเดินทางออกมารับบริการทางการแพทยLไปยังมาเลเซีย ในขณะที่บริการ Medical Tourism ในกัวลาลัมเปอรL 

เมืองหลวงของมาเลเซียมีแนวโนoมชะลอตัวลง อยSางโรงพยาบาล Prince Courts โรงพยาบาลของมาเลเซียที่ติด 

Top-10 อยSางตSอเนื่องกำลังประสบป`ญหาขาดทุนอยSางตSอเนื่องตั้งแตSป° พ.ศ. 2554 เป�นตoนมา (Edge Weekly, 

2018) 

พัฒนาการของ Medical Tourism ของอินเดียเป�นไปในทำนองคลoายคลึงกันกับไทยและมาเลเซีย ยกเวoน

อินเดียเป�นแหลSงของแพทยLทางเลือก  ดังนั้นความหลากหลายของชาวตSางชาติที่เขoามารับบริการทางการแพทยLจึง

กวoางกวSา และทำใหoขoอมูลจากบริษัทเอกชนจึงนSาจะประมาณเกินความเป�นจริง เชSน ในกรณีของอินเดียท่ีกระทรวง

การทSองเที่ยวรายงานจำนวนชาวตSางชาติที่เดินทางเขoามารับบริการที่ 122,012 คน ในป° พ.ศ. 2558 ในขณะท่ี 

AsiaPac Healthcare รายงานตัวเลขในป° พ.ศ.2559 ถึง 4 ลoานคน 

การลงพื ้นที ่ในโรงพยาบาลขนาดใหญS เชSน  Medanta, Max Healthcare, Fortis Healthcare และ 

Apollo Hospitals สำนักงาน ณ กรุงนิวเดลี พบวSา Medical Tourism ในอินเดียกำลังขยายตัวเชSนกัน  ทุก

โรงพยาบาลมีผูoปÑวยชาวตSางชาติเขoารับบริการจำนวนมาก ผูoรับบริการสSวนใหญSมาจากประเทศในภูมิภาค (เอเชีย

ใตo) อันเนื่องมาจากชSองวSางคุณภาพการรักษาพยาบาลระหวSางอินเดียและประเทศเพื่อนบoาน  คุณภาพบริการทาง

การแพทยLของอินเดียไดoรับประโยชนLจากสมองไหลยoอนกลับ (Reversed Brain Drain) ของแพทยLชาวอินเดียท่ีเคย

ทำงานในตSางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลoวกลับมาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนในอินเดียอยSางไรก็ตาม

หากประเมินจากสภาพของโรงพยาบาล (เชSน  บรรยากาศภายในโรงพยาบาล ผูoใหoบริการ) และพื้นที่ใกลoเคียง 

(โรงแรมหรืออพารLทเมนทLที่อำนวยความสะดวกผูoติดตาม)   นอกจากนั้นอินเดียมีสถานะการกระจายรายไดoที่ทำใหo

ชนชั้นรายไดoปานกลางยังมีจำกัดและความตoองการบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนมีคSอนขoางจำกัด 

การพัฒนา Medical Tourism จึงยังไมSมีกระแสตSอตoานดังที่พบในกรณีของสิงคโปรL  นอกจากนี้ยังมีแนวโนoมท่ี

อินเดียจะเป�นศูนยLกลางการซ้ือขายอวัยวะ (Organ Trade)  

การวิเคราะหLขoางตoนชี้ใหoเห็นวSาท้ัง 3 ประเทศไดoแกS ไทย มาเลเซีย และอินเดีย เป�น Medical Tourism ท่ี

สำคัญของภูมิภาค ไทยนSาจะเป�นแหลSง Medical Tourism ที่ใหญSในภูมิภาค (ตารางที่ 2)15 Medical Tourism 

ของอินเดียนSาจะอยูSใน Segment ที่ต่ำกวSาไทยและมาเลเซีย  แตSละประเทศมีกลุSมลูกคoาจากประเทศเพื่อนบoาน 

ไดoแกS กลุSมอินโดจีน อินโดนิเซีย และ เอเชียใตo ตามลำดับ  แมoโดยหลักการมีโอกาสที่คนอินโดนิเซียจะหันมาใชo

บริการในไทย/อินเดียแทนมาเลเซีย หรือคนกัมพูชาไปใชoบริการ Medical Tourism ในอินเดีย/มาเลเซียแทนไทย 

ลoวนมีความเป�นไปไดo แตSป`จจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป�นอยูSเป�นป`จจัยสำคัญและทำใหoการ

เปล่ียนแปลงดังกลSาวคงใชoระยะเวลา  

 
 15 ตัวเลขดังกลSาวมีขoอจำกัดตSาง ๆ เชSน  คำจำกัดความที่แตกตSางกัน โดยในกรณีมาเลเซีย จำนวนดังกลSาวรวมกลุSม Expat ขoอมูลในนำเสนอ

ผสมกันระหวSางจำนวนครั้งที่ใชoบริการกับจำนวนคน เป�นตoน 
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ในขณะที่กลุSมลูกคoาจากตะวันออกกลางและแอฟริกาที่เป�นกลุSมลูกคoาของทั้ง 3 ประเทศที่ตoองแขSงขันเพ่ือ

ดึงดูดลูกคoา ซึ่งในสSวนนี้ไทยนSาจะมีความสามารถในการแขSงขันไมSดoอยไปกวSามาเลเซียและอินเดีย  กรณีการรักษา

แผลเบาหวานเป�นตัวอยSางสะทoอนความสามารถในการแขSงขันของไทย กลSาวคือ ป`จจุบันกลุSมลูกคoาจากตะวันออก

กลางและแอฟริกานิยมเดินทางเขoามารับการรักษาในไทยเป�นจำนวนมากเพราะการรักษาในไทยไมSทำใหoตoองตัด

อวัยวะซึ่งดoวยความเชื่อทางศาสนาของกลุSมคนเหลSานี้การตัดอวัยวะทิ้งเป�นสิ่งที่ไมSพึ่งปรารถนาอยSางมาก  การ

รักษาจำเป�นตoองมีการดูแลอยSางใกลoชิดและใชoระยะเวลา ตัวอยSางญาติผูoปÑวยชาวตSางชาติที่บิดาเดินทางเขoามารับ

การรักษาในไทยกวSา 4 เดือน (ประเมิน ณ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) และยังไมSชัดเจนวSาขบวนการรักษาจะเสร็จ

สิ้นเมื่อใด แตSเหตุผลที่เลือกไทยเพราะวิธีการรักษาของไทยไมSทำใหoตoองตัดอวัยวะ ที่ Medical Tourism ของ

ประเทศอ่ืน ๆ ไมSสามารถทำไดo  เร่ืองดังกลSาวจะทำใหoช่ือเสียง  

การแขSงขันของลูกคoาในกลุSมนี้กำลังเผชิญการแขSงขันของการเขoามาตั้งโรงพยาบาลสาขาในภูมิภาคของ

โรงพยาบาลในประเทศพัฒนาแลoวอยSาง Johns Hopkins, Cleveland Clinic, และ University of Pittsburgh 

Medical Center ที่ตั้งโรงพยาบาลสาขาในจีนดังนำเสนอกSอนหนoา  ในขณะที่สิงคโปรLป`จจุบันเผชิญแรงกดดันจาก

ภายในประเทศอันเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของคSารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอยSางมากและทำใหoรัฐบาลตoองยกเลิก

มาตรการสSงเสริม Medical Tourism ทั้ง ๆ ที่ยังไมSมีเหตุผลชัดเจนวSา Medical Tourism เป�นสาเหตุหลักที่ทำใหo

คSารักษาพยาบาลภายในประเทศเพิ่มขึ้นก็ตาม16  ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปรLยังไมSมีมาตรการหoาม  เรื่องดังกลSาว

นSาจะทำใหoพื้นที่ทางธุรกิจในบริการทางการแพทยLที่สลับซับซoอนสำหรับผูoประกอบการไทยมีมากขึ้น อยSางไรก็ตาม

บริการดังกลSาวมีป`จจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะความพรoอมทางดoานเครื่องมือที่ทันสมัยและความนSาเชื่อถือที่ทำใหoการเขoา

สูS Segment ดังกลSาวเป�นความทoาทายทางธุรกิจท่ีสำคัญ   

ดังท่ีประเมินในอาชนัน และคณะฯ (2562) ช้ีใหoเห็นวSากฎระเบียบตSาง ๆ ท่ีกำกับ Medical Tourism ของ

ไทยไมSไดoสรoางภาระใหoผูoประกอบการไทยเสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ในทางกลับกันกฎระเบียบเหลSานี้มี

แนวโนoมอำนวยความสะดวกกับ Medical Tourism แมoไมSมากเหมือนในกรณีของมาเลเซียก็ตาม นอกจากน้ัน

โรงพยาบาลหลาย ๆ แหSงของมาเลเซียและสิงคโปรLที่ใหoบริการ Medical Tourism มีกองทุนมั่งคั่งจากรัฐบาลของ

ตน (Sovereign Wealth Fund) ถือหุoน  

หากพิจารณากิจกรรมที่นำเสนอใน Medical Tourism 3 กลุSม ไดoแกS กลุSมรับการรักษาทางการแพทยL 

(เชSน  การผSาตัดตSาง ๆ ทำฟ`น มะเร็ง เปลี่ยนถSายอวัยวะ และเบาหวาน) กลุSมที่รับการรักษาที่มีเรื่องของความพ่ึง

พอใจของผูoรับบริการเขoามาเกี่ยวขoองและกลุSมที่เขoามารับการตรวจสุขภาพ  ไทยมีความหลากหลายกวSาในมาเลเซีย

และอินเดีย  โดยมาเลเซียและอินเดียบริการในสSวนที่ที่มีเรื่องของความพึ่งพอใจของผูoรับบริการเขoามาเกี่ยวขoองท่ี

 
 16 การเพิ่มขึ้นของคSาใชoจSายในการรักษาพยาบาลในสิงคโปรLเป�นเหตุใหoรัฐบาลสิงคโปรLมอบหมายใหo Health Insurance Task Force เขoา

ทำการศึกษาถึงสาเหต ุอยSางไรก็ตามงานศึกษาดังกลSาวไมSมีการกลSาวถึง Medical Tourism ในรายงานแตSอยSางใด  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน HITF 

(2016)  
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คSอนขoางจำกัด  ในขณะที่บริการการรักษาทางการแพทยLและการตรวจสุขภาพทั้ง 3 ประเทศตSางมีใหoบริการแมo 

Position ทางธุรกิจอาจแตกตSางกันเล็กนoอย  

ในแงSของการปûองกันผลกระทบตSอบริการสุขภาพภายในประเทศจาก Medical Tourism ท้ัง 3 ประเทศมี

การตื่นตัวและมีมาตรการที่แตกตSางกัน โดยในกรณีของสิงคโปรLแมoคณะทำงานพิเศษไมSไดoสรุปชัดเจนวSา Medical 

Tourism เป�นเหตุสำคัญใหoคSารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นจนประชาชนจำนวนมากไดoรับผลกระทบ แตSก็มีมาตรการ

ตSาง ๆ เชSน การยกเลิกมาตรการสSงเสริม (ทางการตลาด) และนำเสนอ Price Guidelines เพ่ือลดวิจารณาญในการ

คิดคSาบริการทางการแพทยL (Doctor Fee)  (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) ในขณะท่ีมาเลเซียซึ่งมีระบบสุขภาพ

สาธารณะที่คSอนขoางดีที่ทำใหoเมื่อเจ็บปÑวยมีระบบการรักษาขั้นปฐม (Primitive Care)ที่ดีและลดความจำเป�นตoอง

เขoาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจนทำใหoเกิดป`ญหาการแออัด  นอกจากนั้นรัฐบาลมาเลเซียใหoเงินอุดหนุนกับ

โรงพยาบาลของรัฐจำนวนมาก ดังสะทoอนในตัวอยSางในภาคผนวกท่ี 2 ท่ีรายรับของโรงพยาบาลรัฐคิดเป�นเพียงรoอย

ละ 2 ของคSาดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐเทSานั้น สSวนตSางมาจากการอุดหนุนจากภาครัฐ  นอกจากนั้นภาครัฐมี

การใหoความชSวยเหลือในการขับเคลื่อนและการทำงานรSวมระหวSางภาครัฐและเอกชนตั้งแตSเริ่มตoน การขอความ

รSวมมือตSาง ๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลSาวทำไดoงSายข้ึน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกท่ี 2)   

 ในกรณีของอินเดียมีการออกกฎระเบียบหoามแพทยLจากโรงพยาบาลรัฐไปทำงานบางเวลาในภาคเอกชน 

แตSตoองทำงานในโรงพยาบาลรัฐเพื่อสะสมประสบการณL และเมื่อหมดระยะเวลาใชoทุนและมีประสบการณLมากพอก็

สามารถยoายไปทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนที่มีรายไดoสูงกวSามาก  นอกจากนั้นยังมีขoอเรียกรoองใหoโรงพยาบาล

เอกชนเหลSานี้ดูแลคนจนในอินเดียแมoมาตรการเหลSานี้จะยังไมSมีประสิทธิผลเทSาใดนัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคผนวกที ่ 3)   โดยภาครัฐของไทยตื ่นตัวเรื ่องดังกลSาวชoากวSาประเทศอื ่น ๆ และมาตรการสSวนใหญSใหo

ความสำคัญกับการติดตามดูแลระดับคSาใชoจSายในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะคSายา   

 
5.7 บทสรุปและขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.7.1 บทสรุป  

งานวิจัยฉบับน้ีประเมินความสามารถในการแขSงขัน Medical Tourism ของไทยในภูมิภาคเอเชียท่ี

ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากรวมท้ังไทยสSงเสริมใหoเป�นกลจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ วันน้ีสถานการณLทางธุรกิจ 

Medical Tourism เปล่ียนแปลงอยSางรวดเร็วทำใหoภาครัฐตoองปรับยุทธศาสตรLการพัฒนาใหoเหมาะสมและ

สอดคลoองกับการเปล่ียนแปลง เร่ืองดังกลSาวมีความสำคัญสำหรับหนSวยงานภาครัฐท่ีไมSสามารถตีกรอบเพียงแคS

ความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจไดoเพียงอยSางเดียว แตSตoองพิจารณามิติดoานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผลกระทบ

ทางลบจาก Medical Tourism  

วิธีการศึกษาของโครงการวิจัยประกอบดoวยทั้งการวิเคราะหLขoอมูลทุติยภูมิและขoอมูลปฐมภูมิ โดยศึกษาท้ัง

ในกรณีของไทยและการวิเคราะหLขoอมูลทุติยภูมิดำเนินทั้งในกรณีของไทยและประเทศคูSแขSงที่สำคัญในภูมิภาคอีก 
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3 ประเทศไดoแกS สิงคโปรL มาเลเซีย และ อินเดีย  การศึกษาเชิงลึกในตSางประเทศดำเนินการโดยผูoเชี่ยวชาญใน

ตSางประเทศเพื่อใหoเราสามารถติดตามพัฒนาการตSาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดoอยSางใกลoชิด  การวิเคราะหLขoอมูลปฐมภูมิใน

การศึกษานี้เป�นการสัมภาษณLเชิงลึกและ/หรือการจัดประชุมระดมสมองผูoที่เกี่ยวขoองทั้งผูoบริหารโรงพยาบาล 

แพทยL ผูoปÑวยชาวตSางชาติ และสSวนราชการท่ีเก่ียวขoองท้ังในไทยและใน 3 ประเทศท่ีครอบคลุมในการศึกษาน้ี  

ผลการศึกษาท่ีสำคัญในการศึกษาน้ีสามารถสรุปไดoเป�นประเด็นตSาง ๆ ดังน้ี  

1. Medical Tourism ของไทยมีความสามารถในการแขSงขันที่ดีในภูมิภาค แมoความสลับซับซoอนของ

บริการของ Medical Tourism ไทยอาจไมSมากเหมือนสิงคโปรL แตSมีความล้ำหนoากวSามาเลเซียและอินเดีย 

นอกจากนั้นขอบเขตของบริการที่นำเสนอใน Medical Tourism มากกวSาเมื่อเทียบกับมาเลเซียและอินเดีย ตั้งแตS

การใหoบริการรักษาทางการแพทยL (เชSน  การผSาตัดตSาง ๆ ทำฟ`น มะเร็ง เปลี่ยนถSายอวัยวะ และเบาหวาน) การ

ใหoบริการที่มีเรื่องของความพึ่งพอใจของผูoรับบริการเขoามาเกี่ยวขoองและกลุSมที่เขoามารับการตรวจสุขภาพ  โดย

มาเลเซียและอินเดียบริการในสSวนที่มีเรื่องของความพึ่งพอใจของผูoรับบริการเขoามาเกี่ยวขoองที่คSอนขoางจำกัด  

ในขณะท่ีบริการดoานอ่ืน ๆ ท้ัง 3 ประเทศตSางมีใหoบริการแมo Position ทางธุรกิจอาจแตกตSางกัน  

2. กฎระเบียบตSาง ๆ ของไทยที่มีอยูSไมSไดoสรoางภาระแกSผูoประกอบการเมื่อเทียบกับประเทศคูSแขSงใน

ภูมิภาค ในทางกลับกันกฎระเบียบตSาง ๆ มีสSวนสนับสนุนทั้งในรูปการณLอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

และการสSงเสริมการลงทุน  แมoวSาการบังคับใชoกฎระเบียบตSาง ๆ อาจมีป̀ญหาเรื่องความไมSแนSนอนอันเน่ืองจากการ

ใชoวิจารณญาณของสSวนราชการท่ีเก่ียวขoองก็ตาม  

3. Medical tourism ไดoปรับเปลี่ยนจาก Global มาเป�น Regional ในชSวงทศวรรษที่ผSานมาทำใหoผูoปÑวย

จากประเทศในภูมิภาคมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูoปÑวยชาวตSางชาติจากประเทศเพื่อนบoานและทำใหoป`จจัย

ผลักดันเปลี่ยนจากสSวนตSางของคSารักษาพยาบาลมาเป�นป̀ญหาคุณภาพของการรักษาพยาบาลในประเทศตoนทางยัง

พัฒนาไมSทันกับความตoองการ  นอกจากนั้นขอบเขตของบริการใน Medical Tourism ในลักษณะเพื่อความพ่ึง

พอใจ เชSน การรักษาผูoมีบุตรยาก ความสวยงาม และทันตกรรมมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนและทำใหoมีผูoประกอบการราย

กลางและเล็ก (เชSน  โรงพยาบาลขนาดกลาง และ คลินิก) เขoามาในธุรกิจ Medical Tourism เพิ่มมากขึ้น เรื่อง

ดังกลSาวทำใหoภาครัฐตoองระมัดระวังกับการพึ่งพา Medical Tourism เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะการแขSงขัน

ทางดoานราคามีแนวโนoมเพิ่มสูงขึ ้น ความเสี ่ยงในลักษณะปลาเนSาตัวเดียวเหม็นไปทั้งคอกมีแนวโนoมเพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะในยุคของ Social Media ท่ีทำใหoขSาวลวงตSาง ๆ อาจสรoางผลเสียหายตSอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยSาง 

Medical Tourism ไดoสูง และความตoองการจากชาวตSางชาติอาจลดลงเมื ่อคุณภาพการรักษาพยาบาลมีการ

ยกระดับท้ังจากผูoประกอบการภายในประเทศของตนและ/หรือการเขoาไปลงทุนของบริษัทขoามชาติ   

4. ความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของ Medical Tourism อาจบั่นทอนคุณภาพการใหoบริการสุขภาพกับ

ประชาชนภายในประเทศมีความคลาดเคลื่อน  อันเนื ่องจากไทยเป�นทั้งแหลSงทSองเที ่ยวที่สำคัญของโลก มี

ชาวตSางชาติเขoามาทำงานจำนวนมากทั้งในลักษณะ Expat และทำงานในลักษณะแรงงานไรoฝ°มือ  นอกจากน้ัน
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ความรSวมมือในกรอบภูมิภาคอยSางอาเซียนที่ทำใหoประชาชนในอาเซียนสามารถเดินทางเขoาออกในกลุSมอาเซียนไดo

สะดวกขึ้นโดยไมSตoองขอวีซSา  ดังนั้นการเห็นชาวตSางชาติไปใชoบริการในทางการแพทยLในโรงพยาบาลเอกชนไมS

จำเป�นตoองเป�นเรื่องจาก Medical Tourism เสมอไป  การศึกษานี้ชี ้ใหoเห็นวSาผลกระทบทางลบทางตรงนSาจะ

เกิดข้ึนอยSางจำกัดเพราะกิจกรรมท่ีนำเสนอใน Medical Tourism ไมSใชSกิจกรรมท่ีคนไทยมีความตoองการรับบริการ

สูง  แตSผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นมักเป�นผลทางอoอมที่มาจากผลตอบแทนที่สูงใน Medical Tourism จูงใจใหo

บุคคลากรทางการแพทยLหันไปสูSกิจกรรมที่เป�นที่นิยมใหoบริการใน Medical Tourism ไดoและทำใหoป`ญหาการขาด

แคลนบุคคลากรและป`ญหาสมองไหลที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขรุนแรงขึ้น เรื่องดังกลSาวเป�นความทoาทายตoอง

บริหารจัดการ  

   5. การแขSงขันระหวSางประเทศของ Medical Tourism มีแนวโนoมรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจากผูoเลSนราย

ใหมSท่ีเขoาสูSตลาดในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศพัฒนาแลoวออกมาตั้งโรงพยาบาลสาขาใน

ตSางประเทศ และโรงพยาบาลของประเทศที่ใหoบริการ Medical Tourism อยูSเดิมออกไปลงทุนตั้งโรงพยาบาล

สาขาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น  ผูoประกอบการหลายรายในภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลผSานกองทุนความมั่งคั่งของ

ประเทศ  ประกอบกับกิจกรรมที่ใหoบริการใน Medical Tourism มักตoองลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณLที่ทันสมัย 

โอกาสท่ีผูoประกอบการในแตSละประเทศประสบป̀ญหา Overcapacity  

 

5.7.2 ข]อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

นัยยะเชิงนโยบายท่ีสำคัญจากการวิจัยคร้ังน้ีมี 3 ขoอท่ีสำคัญโดยแตSละสSวนมีมาตรการท่ีเก่ียวขoองดังน้ี    

1. ยุทธศาสตรLการพัฒนา Medical Tourism จำเป�นตoองปรับเปลี่ยนมาใหoความสำคัญกับการทำงาน

รSวมกับภาคเอกชน โดยขอบเขตความรSวมมือประกอบดoวย 

• การติดตาม (Monitor) ชาวตSางชาติท่ีเขoามารับบริการทางการแพทยLใหoเหมาะสม  

• การอำนวยความสะดวกทางดoานกฎระเบียบตSาง ๆ (Facilitation) โดยเฉพาะการแกoป̀ญหาการใชo

วิจารญาณของสSวนราชการกับกฎระเบียบตSาง ๆ ท่ีเก่ียวขoองกับ Medical Tourism  

• การเฝûาระวัง (Watch Out) โดยเฉพาะการใหoบริการของผูoประกอบการรายยSอยซึ่งมักเกิดขึ้นใน

สSวนท่ีเป�นการรักษาและมีความพ่ึงพอใจของผูoรับบริการเขoามาเก่ียวขoอง 

2. ภาครัฐต]องเข]ามากำกับและดูแล Medical Tourism และผลกระทบตSอบริการสุขภาพกับคนไทยโดย

ภาพรวมแตSตoองทำเมื่อมีขoอมูลที่ชัดเจนกวSาที่มีอยูSในป`จจุบัน  ป`จจุบันผูoคนจำนวนมากเชื่อวSา Medical Tourism 

เป�นแหตุผลสำคัญท่ีผลักดันใหoคSารักษาพยาบาลมีแนวโนoมเพ่ิมสูงข้ึน และนำไปสูSขoอเสนอการเก็บภาษีพิเศษ หรือใน

ลักษณะ Surcharge ตSอกิจกรรม Medical Tourism เชSน เดลินิวสL (2562) ช้ี “เมดิคัลทัวร,ริสซึม” ทำราคายา-คMา
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รักษาพยาบาลไทยพุMงกระฉูด” 11 กรกฎาคม เป�นตoน17 แมoบทวิเคราะหLในงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหoเห็นวSาความเชื่อมโยง

ดังกลSาวมีจำกัดและทำใหoความชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีพิเศษจึงไมSชัดเจน แตSเรื่องดังกลSาวโนoมนoาวคนในสังคม

ไดoงSายโดยเฉพาะกลุSมท่ีกำลังไดoรับผลกระทบจากคSารักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน  

 การเก็บภาษีพิเศษดังกลSาวมีขoอดี-ขoอเสีย ขoอดีที่ชัดเจน คือ การดำเนินการดังกลSาวสามารถไดoแนวรSวมใน

สังคมโดยเฉพาะประชาชนวงกวoางที่กำลังประสบป`ญหาคSารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น   ในขณะที่ขoอเสียที่สำคัญ คือ 

มาตรการดังกลSาวอาจไมSมีผลชะลอกิจกรรม Medical Tourism เพราะธุรกิจโรงพยาบาลเป�นธุรกิจที่มีหลาย ๆ 

ผลิตภัณฑL และผลิตภัณฑLเหลSานี้ไมSสามารถจำหนSายขoามกลุSมลูกคoาไดo  ในสถานการณLที่การแขSงขันของ Medical 

Tourism ในภูมิภาคที่รุนแรงและคาดวSาจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแตกตSางจากการแขSงขันภายในประเทศมี

แนวโนoมรุนแรงนoอยลงและผูoปÑวยคนไทยที่เลือกแพทยLเฉพาะเพื่อรับการรักษามากกวSาเมื่อเทียบกับผูoปÑวยตSางชาติท่ี

มีลักษณะเป�นการพบครั้งคราว  ดังนั้นภาระการเก็บ Surcharge กับชาวตSางชาติ (หากมี) ไมSเพียงแตSไมSชะลอการ

เขoามารับบริการภายในประเทศ แตSอาจทำใหoโรงพยาบาลเหลSานี้ผลักภาระมายังผูoบริโภคภายในประเทศแทน และ

ทำใหoคSารักษาพยาบาลในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการกำกับและดูแล Medical Tourism จึงควรดำเนินการเป�นขั้นตอน โดยในระยะแรก สSวนราชการ

ที่เกี่ยวขoองตoองเก็บขoอมูลใหoเกิดความชัดเจนเพื่อใหoเกิดความชัดเจนผลกระทบของ Medical Tourism  เมื่อมี

ขoอมูลที ่ชัดเจนจัดตั ้งคณะทำงานขึ ้นมาเพื ่อศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีพิเศษตSอไป เรื ่องดังกลSาว

จำเป�นตoองทำคูSขนานกับการติดตามคSารักษาพยาบาลของไทยอยSางใกลoชิด 

 3. ธรรมชาติของ Medical Tourism แตกตSางจากศูนยLฟ® ©นฟูสุขภาพ (Wellness and Recreation)   

เพราะการทSองเที่ยวเชิงการแพทยLนั้นเติบโตเองโดยมีแรงผลักมาจากตSางประเทศ (Push Factors) เป�นหัวใจสำคัญ 

ในขณะที่ Wellness นั้นตoองพยายามใหoความสำคัญกับแรงดึง (Pull Factors) แมoในทางธุรกิจอาจจะเป�นธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง ผูoประกอบการที่เกี่ยวขoองอาจเป�นกลุSมเดียวกัน และสามารถใชoประโยชนLจากโครงสรoางพื้นฐานที่พัฒนา

รSวมกันไดo  แตSยุทธศาสตรLการพัฒนาท้ังสองสSวนควรแยกออกจากกัน 

นัยเชิงนโยบายท้ัง 3 ขoอนำมาสูSขoอเสนอแนะทางมาตรการดังตSอไปน้ี  

(1) จัดตั้งหนSวยงานที่เป�น One-stop Service คลoายคลึงกับที่ทำในกรณีของ EEC เพื่อทำหนoาท่ียุทธศาสตรL

การพัฒนา Medical Tourism  โดยมีภารกิจหลักดังน้ี  

a. เป�นหนSวยงานหลักในการจัดเก็บขoอมูลท่ีเก่ียวกับ Medical Tourism18  

 
17 สามารถดาวLโหลดจาก 

https://www.dailynews.co.th/economic/719670?&tb_cb=1&fbclid=IwAR2Ilw_QZMtG3GYbPvF5eclHsmsQoVx606Hf9v_rIv_vN-2I-

J1_2dw0zUo 

18 ตัวอยSางขoอมูลที่ตoองมีการติดตาม ไดoแกS รายละเอียดเกี่ยวผูoที่เขoามารับการรักษา (สัญชาติ สถานพยาบาล วันที่เดินทางเขoา วันที่เดินทางออก 

วัตถุประสงคLของการเดินทาง--ตรวจเช็ค/รักษา จำนวนผูoติดตาม เป�นตoน); แพทยLที่รับการรักษา (แพทยLทำงาน Full-time หรือ Part-time); คSา

รักษาพยาบาลทั้งคนไทยและชาวตSางชาติ และมีการแบSงแยกออกเป�น Doctor Fee และลักษณะการรักษา; KPI ในการรักษาพยาบาลผูoปÑวยทั้งในและ
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b. พัฒนาระบบการจดทะเบียนสถานประกอบการท่ีใหoบริการ Medical Tourism โดยเริ ่มจาก

ดำเนินการบนพื ้นฐานความสมัครใจเพื ่อใชoในการประชาสัมพันธLโดยใหoความสำคัญกับ

ผูoประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เชSน  โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิก เป�นตoน)   

c. จัดตั้งศูนยLการรับรoองเรียน ไกลSเกลี่ยขoอพิพาทระหวSางผูoปÑวยตSางชาติและโรงพยาบาล และไขขoอ

ขoองใจเก่ียวกับกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึน   

d. การจัดทำรายงานและติดตามสถานการณL Medical Tourism ของไทยในดoานตSาง ๆ อยSาง

ตSอเน่ือง เชSน ทุก 6 เดือน เป�นตoน  

e. พัฒนากรอบความรSวมมือระหวSางภาครัฐและเอกชนเพื่อรับรูoขSาวสารและพัฒนาการตSาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ Medical Tourism พรoอมกับการรับฟ̀งป̀ญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจะไดoนำไปผลักดัน

และแกoไข  

 

(2) พัฒนา Medical Charge Guideline เพ่ือใหoประชาชนสามารถประเมินความเหมาะสมของคSา

รักษาพยาบาล โดยเฉพาะคSาบริการแพทยL โดย 

a. คSารักษาพยาบาลดังกลSาวควรกำหนดเป�นรายสาขาการรักษาและตามประสบการณLของแพทยL

ผูoใหoการรักษา  

b. ประชาสัมพันธL Guidelines ดังกลSาวอยSางตSอเนื่องเพื่อสรoางความตระหนักรูoของประชาชนในวง

กวoาง  

c. มีการติดตามคSารักษาพยาบาลจริงเมื่อเทียบกับ Guidelines ในรายสาขาการรักษาเพื่อนำมาใชo

ประโยชนLในการเตรียมกำลังคน  

d. การขับเคล่ือนตoองทำอยSางคSอยเป�นคSอยไปและอะลุoมอลSวย เชSน ในกรณีท่ีมีการเก็บคSาบริการทาง

การแพทยLสูงเกินการที่กำหนดใน Guidelines ผูoใหoบริการจำเป�นตoองชี้แจงเหตุผลและความ

จำเป�น แทนการลงโทษ  

e. Guidelines ดังกลSาวจำเป�นตoองมีการปรับตามตoนทุนตSาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในแตSละป°โดยอาจ

กำหนดเป�นสูตรที ่อิงกับเงินเฟûอและภาระงาน (ปรับเล็ก) และทบทวนความเหมาะสมของ 

Guidelines ทุก ๆ 5 ป°ในแงSของอัตราและสูตรการปรับในแตSละป° (ปรับใหญS)  

(3) พิจารณาการขยายตัวของ Medical Tourism เขoาเป�นสSวนหนึ่งของการออกแบบการวางแผนกำลังคน

ทางการแพทยLในระยะยาว โดยมิติท่ีตoองนำไปพิจารณาประกอบอยSางสำคัญไดoแกS  

 
ตSางประเทศ (ระยะเวลาการรอ และคSารักษาพยาบาล); กิจกรรม CSR ที่โรงพยาบาลชSวยเหลือสังคม เชSน การออกไปทำการรักษาผูoปÑวยในตSางจังหวัด 

การทำTele-medical กับแพทยLในตSางจังหวัด; และการพึ่งพาเลือด 
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a. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยSางฉับพลัน (Disruptive) เชSน โรงพยาบาลชั้นนำเขoาไป

ตั้งโรงพยาบาลสาขาและดำเนินการเต็มรูปแบบในประเทศตoนทางของชาวตSางชาติที่เดินทางมา

รับการรักษา 

b. พิจารณาใชoประโยชนLการอนุญาตใหoบุคลากรจากตSางประเทศเขoามาทำงานผSานกรอบความ

รSวมมือระหวSางประเทศเป�นทางเลือกเพ่ิม  

 

(4) ปรับปรุงกฎระเบียบตSาง ๆ ใหoการดำเนินธุรกิจ Medical Tourism ของไทยมีความสามารถทัดเทียบกับ

ประเทศตSาง ๆ (ดูรายละเอียดขoอเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบในอาชนัน และคณะ (2562) 

 

(5) พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุขพื้นฐานอยSางตSอเนื ่องเป�นสิ ่งที ่จำเป�นเพื ่อใหoการพัฒนา 

Medical Tourism เกิดความย่ังยืน โดยอาจ 

a. ขอความรSวมมือใหoภาคเอกชนที่เกี ่ยวขoองกับ Medical Tourism มีสSวนรSวมผSานกรอบความ

รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  เชSน การ

ใหoบริการคลินิกพิเศษในราคาพิเศษแกSประชาชนทั่วไป ความรSวมมือทางดoานวิทยาการสมัยใหมS

ท่ีมากับเคร่ืองมือและอุปกรณLท่ีทันสมัย เป�นตoน  

b. การกำหนดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมแกSระบบสุขภาพสาธารณะ เชSน ระบบประกันสุขภาพท่ัวหนoา โดย

เชื่อมโยงจากรายไดoภาษีเงินไดoนิติบุคคลที่มาจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เกี่ยวขoอง

กับ Medical Tourism  
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ตารางท่ี 1 
ค-ารักษาพยาบาลโดยเปรียบเทียบระหว-างประเทศ 

กิจกรรมทางการแพทยA สหรัฐฯ คอสตาริกา โคลอมเบีย อินเดีย จอรAแดน เกาหลีใตH เม็กซิโก อิสราเอล ไทย มาเลเซีย โปแลนดA สิงคโปรA ตุรกี 

บายพาสหัวใจ 
          

123,000  
             

27,000  
          

14,800  
              

7,900  
            

14,440  
            

26,000  
            

27,000  
            

28,000  
            

15,000  
          

12,100  
            

14,000  
        

17,200  
        

13,900  

การผ-าตัดขยายเสHนเลือด 
            

28,200  
             

13,800  
            

7,100  
              

5,700  
              

5,000  
            

17,700  
            

10,400  
              

7,500  
              

4,200  
            

8,000  
              

5,300  
        

13,400  
         

4,800  

การผ-าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจ 
          

170,000  
             

30,000  
          

10,450  
              

9,500  
            

14,400  
            

39,900  
            

28,200  
            

28,500  
            

17,200  
          

13,500  
            

19,000  
        

16,900  
        

17,200  

การผ-าตัดขHอสะโพกเทียม 
            

40,364  
             

13,600  
            

8,400  
              

7,200  
              

8,000  
            

21,000  
            

13,500  
            

36,000  
            

17,000  
            

8,000  
              

5,500  
        

13,900  
        

13,900  

การผ-าตัดครอบขHอสะโพก 
            

28,000  
             

13,200  
          

10,500  
              

9,700  
              

9,000  
            

19,500  
            

12,500  
            

20,100  
            

13,500  
          

12,500  
              

9,200  
        

16,350  
        

10,100  

ผ-าตัดเปลี่ยนขHอเข-า 
             

3,500  
             

12,500  
            

7,200  
              

6,600  
              

9,500  
            

17,500  
            

12,900  
            

25,000  
            

14,000  
            

7,700  
              

8,200  
        

16,000  
        

10,400  

การเชื่อมขHอกระดูกสันหลัง 
          

110,000  
             

15,700  
          

14,500  
            

10,300  
            

10,000  
            

16,900  
            

15,400  
            

33,500  
              

9,500  
            

6,000  
              

6,200  
        

12,800  
        

16,800  
(มีต%อ) 
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ตารางท่ี 1 (ต-อ) 

กิจกรรมทางการแพทย3 สหรัฐฯ คอสตาริกา โคลอมเบีย อินเดีย จอร3แดน เกาหลีใตA เม็กซิโก อิสราเอล ไทย มาเลเซีย โปแลนด3 สิงคโปร3 ตุรกี 

รากฟ^นเทียม 
             

2,500  
                 

800  
            

1,200  
                

900  
                

900  
              

1,350  
                

900  
              

1,200  
              

1,720  
            

1,500  
                

925           2,700  
         

1,100  
การผ-าตัดกระเพาะลด
น้ำหนัก โดยใส-ห-วงรัด
กระเพาะ  

            
14,000  

              
9,450  

            
8,500  

              
7,300  

              
7,000  

            
10,200  

              
6,500  

            
17,300  

            
11,500  

            
8,150  

              
6,700           9,200  

         
8,600  

การผ-าตัดลดน้ำหนักโดยลด
ขนาดของกระเพาะลง 

            
16,500  

             
11,500  

          
11,200  

              
6,000  

              
7,500  

              
9,950  

              
8,900  

            
20,000  

              
9,900  

            
8,400  

              
9,400  

        
11,500  

        
12,900  

การผ-าตัดลดความอHวนแบบ
ตัดต-อกระเพาะอาหารและ
ลำไสHเล็ก 

            
25,000  

             
12,900  

          
12,200  

              
7,000  

              
7,500  

            
10,900  

            
11,500  

            
24,000  

            
16,800  

            
9,900  

              
9,750  

        
13,700  

        
13,800  

การผ-าตัดมดลูก 
            

15,400  
              

6,900  
            

2,900  
              

3,200  
              

6,600  
            

10,400  
              

4,500  
            

14,500  
              

3,650  
            

4,200  
              

2,200  
        

10,400  
         

7,000  

การผ-าตัดเสริมเตHานม 
             

6,400  
              

3,500  
            

2,500  
              

3,000  
              

4,000  
              

3,800  
              

3,800  
              

3,800  
              

3,500  
            

3,800  
              

3,900           8,400  
         

4,500  

การผ-าตัดเสริมจมูก 
             

6,500  
              

3,800  
            

4,500  
              

2,400  
              

2,900  
              

3,980  
              

3,800  
              

4,600  
              

3,300  
            

2,200  
              

2,500           2,200  
         

3,100  
(มีต%อ) 
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ตารางท่ี 1 (ต-อ) 

กิจกรรมทางการแพทย3 สหรัฐฯ คอสตาริกา โคลอมเบีย อินเดีย จอร3แดน เกาหลีใตA เม็กซิโก อิสราเอล ไทย มาเลเซีย โปแลนด3 สิงคโปร3 ตุรกี 
การดึงหนHา ยกกระชับ
ใบหนHา 

            
11,000  

              
4,500  

            
4,000  

              
3,500  

              
3,950  

              
6,000  

              
4,900  

              
6,800  

              
3,950  

            
3,550  

              
4,000  

            
440  

         
6,700  

การดูดไขมัน 
             

5,500  
              

2,800  
            

2,500  
              

2,800  
              

1,400  
              

2,900  
              

3,000  
              

2,500  
              

2,500  
            

2,500  
              

1,800           2,900  
         

3,000  

การดึงหนHาทHอง 
             

8,000  
              

5,000  
            

3,500  
              

3,500  
              

4,200  
              

5,000  
              

4,500  
            

10,900  
              

5,300  
            

3,900  
              

3,550           4,650  
         

4,000  

เลสิค (ตาทั้งสองขHาง) 
             

4,000  
              

2,400  
            

2,400  
              

1,000  
              

4,900  
              

1,700  
              

1,900  
              

3,800  
              

2,310  
            

3,450  
              

1,850           3,800  
         

1,700  

กระจกตา (ต-อขHาง) 
            

17,500  
              

9,800   N/A  
              

2,800  
              

5,000   N/A   N/A   N/A   
              

3,600   N/A   N/A           9,000  
         

7,000  

การผ-าตัดตHอกระจก (ต-อขHาง) 
             

3,500  
              

1,700  
            

1,600  
              

1,500  
              

2,400    
              

2,100  
              

3,700  
              

1,800  
              

300  
                

750           3,250  
         

1,600  

การทำเด็กหลอดแกHว 
            

12,400   N/A  
            

5,450  
              

2,500  
              

5,000  
              

7,900  
              

5,000  
              

5,500  
              

4,100  
            

6,900  
              

4,900  
        

14,900  
         

5,200  
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ตารางท่ี 2 
จำนวน Medical Tourists ระหว>างป@ 2544-2563 

 มาเลเซีย ไทย สิงคโปรO อินเดีย 

2544 75,210 550,161 n.a. n.a. 

2545 84,585 630,000 n.a. n.a. 

2546 102,946 1,000,000 n.a. n.a. 

2547 174,189 1,100,000 n.a. n.a. 

2548 232,161 1,200,000 370,000 n.a. 

2549 296,687 1,300,000 410,000 n.a. 

2550 341,288 1,400,000 400,000 n.a. 

2551 374,063 1,400,000 370,000 n.a. 

2552 336,000 1,600,000 665,380 113,689 

2553 392,956 1,700,000 n.a. 155,944 

2554 641,000 1,900,000 500,000 138,803 

2555 728,800 2,000,000 850,000 171,021 

2556 881,000 2,500,000 610,000 236,898 

2557 882,000 2,400,000 n.a. 184,298 

2558 881,000 2,500,000 n.a. 122,012 

2559 882,000 2,400,000 n.a. n.a. 

2560 859,000 2,620,800 n.a. n.a. 

2561 921,000 2,861,914 n.a. n.a. 

2562 1,050,000 3,125,210 n.a. n.a. 

2563 1,200,000 3,420,000 n.a. n.a. 
หมายเหตุ: ข]อมูลของไทยระหว>างป@ พ.ศ. 2560-62 อนุมานจากข]อมูลป@ พ.ศ. 2559 และ 2563 โดยสมมติให]มี
อัตราการขยายตัวคงท่ี  
ท่ีมา: ข]อมูลระหว>างป@ พ.ศ. 2552-59 จากอาชนัน (2561) ในขณะท่ีข]อมูลประเทศอ่ืน ๆ จากภาคผนวกท่ี 1-3 
ของการศึกษาน้ี  
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ตารางท่ี 3  
จาํนวนผูป้ระกอบการ 

จำนวน 2556 2557 2558 2559 2560 
1. โรงพยาบาล 174 177 181 184 188 

โรงพยาบาลที่ไม>
น>าจะทำ 
Medical T. 

98 100 102 105 104 

โรงพยาบาลที่
น>าจะทำ 
Medical T. 

76 77 79 79 84 

2.คลินิกทั่วไป 265 274 308 369 410 

3.ทันตกรรม 67 72 85 96 123 

4.รักษาไต 74 79 89 103 110 

5.ศูนยOความงาม 89  93  104  114  121 

6.ศูนยOกายภาพ 2 
 

2  5  5  6 

7.ผู]มีบุตรยาก 7 7 8 9 10 

หมายเหตุ: โรงพยาบาลท่ีไม>น>าจะทำ Medical Tourism หมายถึงโรงพยาบาลท่ีไม>มีปุsมกดเปล่ียนภาษา หรือมี
แต>หาลำบาก 
ท่ีมา: นักวิจัยประมวลจากข]อมูล Business-on-line 
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ตารางท่ี 4 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน Medical Tourism 

 
กิจกรรม ตย.1 ตย.2 ตย.3 ตย.4 ตย.5 ตย.6 เฉลี่ย 

ตรวจสุขภาพ 2 3  3 1  1.5 

ผ>าตัดหัวใจ 3 2 3 2 2 2 2.3 

เนื้องอก/
มะเร็ง 

3 2 1 3 2  1.8 

กระดูก 3 2 3 2 3 3 2.7 

ความอ]วน 2 1  1   0.7 

ศัลยกรรม 1 1  2   0.7 

รักษาการมี
บุตร 

3   3 1  1.2 

ทันตกรรม 2 3 1 2 1  1.2 

เบาหวาน  2  2 3 3 1.7 

ระบบย>อย 1   3 3 1 1.3 

ผ>าตัดทั่วไป   2    0.3 

จักษุ   1    0.2 

อื่นๆ     3 2 0.8 

หมายเหตุ: ค>าในตารางเปwนการแสดงความสำคัญของกิจกรรมการรักษา ค>าต่ำสุดคือ 1 สูงสุด คือ 3 และค>าท่ี
ว>าง หมายถึงไม>มีความสำคัญ ในขณะท่ีค>าเฉล่ียเปwนการเฉล่ียไม>ถ>วงน้ำหนัก 
ท่ีมา: คณะนักวิจัย 
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ตารางท่ี 5 
รายไดAเฉล่ียของโรงพยาบาลเอกชนของไทยระหวJางปL พ.ศ. 2556 -2560  

 
 2556 2557 2558 2559 2560 

โรงพยาบาลท่ีเก่ียวข]อง Medical Tourism 1,183.65 1,267.01 1,355.43 1,387.20 1,448.81 
โรงพยาบาลท่ีไม>เก่ียวข]องกับ Medical 
Tourism 

157.9 168.4 173.8 178.8 183.2 

โรงพยาบาลรวม 599.2 639.2 682.1 697.6 741.0 
 
ท่ีมา: คำนวณโดยนักวิจัยโดยใช]ข]อมูลผู]ประกอบการจากกรมทะเบียนการค]า กระทรวงพาณิชยO 
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ตารางท่ี 6 

ข,อมูลของแทพย4ในโรงพยาบาลรัฐ 4 แห=งในเมืองใหญ=มีช่ือไปปรากฏในโรงพยาบาลเอกชน ณ ปG 2562 
 

 กระดูก เบาหวาน ศัลยกรรม หัวใจ รวม  

(1) จำนวนแพทย4ท้ังหมดท่ีสืบค,น  86 30 125 58 299 

(2) จำนวนแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาลเอกชน  58 17 88 40 203 

(3) สัดส=วนของแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาลเอกชนต=อจำนวนแพทย4รวม ; (2)/(1)*100  67.4 56.7 70.4 69.0 67.9 

(4) จำนวนแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎโรงพยาบาลใกล,ตัวสังกัด  47 8 34 26 115 

(5) สัดส=วนของแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาลเอกชนในรัศมี 6 กม. ต=อจำนวนแพทย4รวม ; (4)/(1)*100  54.7 26.7 27.2 44.8 38.5 

(6) ค=าเฉล่ียจำนวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีแพทย4มีช่ือไปปรากฏ 1.26 0.7 0.9 1 1 

(7) ค=าเฉล่ียจำนวนโรงพยาบาลเอกชนในรัศมี 6 กม. ท่ีแพทย4มีช่ือไปปรากฏ 0.7 0.3 0.3 0.5 0.5 

(8) ร,อยละของจำนวนแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎ 1 แห=งต=อแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาลเอกชน  39.7 70.6 70.5 62.5 60.1 

(8) ร,อยละของจำนวนแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎ 2 แห=งต=อแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาลเอกชน  32.8 29.4 26.1 30.0 29.1 

(10) ร,อยละของจำนวนแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎต้ังแต= 3 แห=งข้ึนไป ต=อแพทย4ท่ีมีช่ือปรากฎในโรงพยาบาล

เอกชน  27.6 0.0 3.4 7.5 10.8 

  
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดการคำนวณในรายงานวิจัย  

ท่ีมา: ประมวลข,อมูลจากเว็บไซด4ของโรงพยาบาล  
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ภาพท่ี 1 

จำนวนโรงพยาบาลท่ีรับการรักรองมาตรฐาน JCI ของประเทศกำลังพัฒนาท่ีเปDนศูนยFกลาง Medical Tourism  

 
 

ท่ีมา: นักวิจัยใชXขXอมูลจากเว็บไซดFของ JCI ท่ี https://www.jointcommissioninternational.org/en/ 
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 ภาพท่ี 2 

มูลคkาของ Medical Tourismระหวkางปm พ.ศ. 2543- 2560 

 

 
ทีCมา : ขXอมูลระหวkางปm พ.ศ.2543-60 จาก World Travel & Tourism Council (WTTC) และขXอมูลปm พ.ศ.

2561 จาก International Medical Travel Journal โดยมีอยูkท่ี ไดXประมาณการณFมูลคkาของ Medical 

Tourism ท่ัวโลกมีมูลคkาสูงถึง 13,000 ลXานเหรียญ สรอ. ในปm พ.ศ.2561 ขXอมูลดังกลkาว 
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ภาพท่ี 3 

คkาใชXจkายดXานการทkองเท่ียวเพ่ือการแพทยFขาเขXา ปm พ.ศ. 2560 (รXอยละตkอคkาใชXจkายรวมของโลก) 

  
ท่ีมา: World Travel & Tourism Council (2109: Chart 2) 

 
 

  

36%

7%
7%6%5%

5%
4%

4%

26%

สหรัฐอเมริกา ฝรั-งเศส ตุรก ี เบลเยี-ยม ไทย จอร์แดน คอสตาริกา องักฤษ อื-น ๆ  
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ภาพท่ี 4 
โครงสรLางผูLใหLบริการ Medical Tourism ของไทย 

 
 

ท่ีมา: พัฒนาโดยนักวิจัยจากขXอมูลสัมภาษณF  

 
  

BRG 

BK 

Others 

BK 

BRG 

Others 

New Players 

World Med 
รพ. พระราม 9 
รพ. ปeยะเวช 

รพ. ธนบุรี 

รพ. เจXาพระยา 

รพ. สมิติเวช 

รพ เฉพาะทาง เชkน  

- โรงพยาบาลเลลักษณF  

- โรงพยาบามาสเตอรFพีซ 

- โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 

คลีนิกยkอย (ศัลยกรรมผูXมีบุตรยาก 

และทันตกรรม) 

เดิม 
(0.9 ลLานคร้ัง-2546) 

ใหมo 
(3.3 ลLานคร้ัง-2546) 
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ภาพท่ี 5  

กจิกรรมทางการรกัษาที,ทบัซอ้นกนั 

 
ท่ีมา: ขXอมูลกิจกรรมใน Medical Tourism จากการสัมภาษณFเชิงลึกในการศึกษาน้ีในขณะท่ีขXอมูลเก่ียวกับ

อันดับการเสียชีวิตและโรค NCD จากเอกสารเผยแพรkสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข  

ผoาตัดกระดูก (No.1) 

ผoาหัวใจ (No.2) 

เน้ืองอก (นoาจะเกี่ยวขLองกับสตรี)
(No.3) 

 

เน้ืองอก (ท่ัวไป) (No.1) 

หลอดเลือดสมอง (No.2) 

ปอดอักเสบ (No.3) 

หลอดเลือดสมอง (No.3) 

ถุงลมโปรoงฟอง (No.2) 

โรคอLวน (No.1) 

กิจกรรมใน MT อันดับการเสียชีวิต (2560) โรค NCD 
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ภาพท่ี 6  

ดัชนีราคาของกิจกรรมดXานสุขภาพและโดยรวมของประเทศระหวkางปm พ.ศ.2533-2559 

 
หมายเหตุ: ใชXปm พ.ศ.2533 เปDนปmฐาน มีคkาเทkากับ 100 

ท่ีมา: นักวิจัยคำนวณจากขXอมูลบัญชีรายไดXประชาชาติจัดเตรียมโดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคมแหkงชาติ  

  

  

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559r

กิจกรรมดXานสุขภาพ 

โดยรวม 



 
 

43 

ภาพท่ี 7 

จำนวนบุคลากรทางการแพทยFระหวkางปm 2547-59 

 

 
ท่ีมา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2559 
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ภาพท่ี 8 

สัดสkวนแพทยFและพยาบาลตkอจำนวนผูXปáวยชาวตkางชาติ 

 

 
ท่ีมา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2559 
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โดย  
Assistant Professor Kaewkamol Pitakdumrongkit 

S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore  

 
A1.1 Introduction 
  Medical tourism, defined as travel abroad for the primary purpose of receiving 

healthcare, is among the world’s fast-growing niche markets. The global medical tourism 

market figured around US$ 19.7 billion in 2016, and is expected to reach US$ 46.6 by 2021 

(Reuters 2017). In the Asia-Pacific, Singapore is one of the most popular destinations for 

medical tourism (Beladi et al. 2015). This paper is aimed at examining the state’s medical 

tourism in terms of market and government’s policies. Regarding the latter, this study 

showcases the rules and regulations crafted by the Singaporean authorities to promote the 

sector as well as those purposed to cope with the adverse effects that the industry brings to 

the country. 

  The organization of this article is as follows. The first part discusses the history 

of medical tourism in Singapore to show the rationales behind the crafting of the country’s 

formal medical tourism policy. The second section explores the Singapore’s current medical 

tourism industry in terms of market structure, capability, and operation. This is followed by 

the examination of the negative consequences of the medical tourism policy on the city-

state’s healthcare system and its government’s policies to lessen such effects. The last part 

discusses rules and regulations laid out by the Singaporean authorities to govern medical 

tourism in the country.   

 
A1.2 History of Medical Tourism in Singapore 

 Singapore has been promoting medical tourism for a few decades. Yet, the official 

government’s support took place in 2003. In October 2003, Singapore Medicine, an initiative 

to promote and advertise the country’s medical tourism in international markets with a main 

objective of developing the city-state as a regional medical hub, was launched by Singapore 

Tourism Board (STB), along with the Economic Development Board (EDB) and International 

Enterprise (IE) Singapore. These entities worked in tandem to promote the medical tourism 

industry. Illustratively, EDB attracts new investment to healthcare sector, IE Singapore promote 
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the growth of overseas interests in Singapore’s healthcare, and STB helps in terms of branding 

and marketing the country’s healthcare services via STB’s regional offices. 

 Several reasons underscored the government’s decision to promote medical tourism. 

First, the public authorities saw medical tourism as a way of contributing to its GDP. It is 

because the average cost of medical treatment in Singapore is lower than that in the U.S. For 

example, the cost of total hip replacement charged by private hospitals/clinics in the city 

state is about S$ 35, 484 (US$ 26,107) as compared to US$ 40,364 in the U.S. (Ministry of 

Health Singapore 2019a; Statistica 2019b). The cost of a bypass heart surgery charged by 

private hospitals/clinics in Singapore is S$ 75,398 (US$ 55,473) while such cost can be US$ 

200,000 or more in the U.S. (Costhelper 2019; Ministry of Health Singapore 2019b). As a result, 

the city state has treated many American medical tourists and the U.S. is among the former’s 

main customers generating revenues to the former’s medical tourism sector. Also, the profits 

generated from medical tourism are taxable, which could be invested in research and 

development (R&D) in the public healthcare sector to raise the capacity of Singapore’s 

healthcare services offered to the local population (Lee 2010; Lee and Hung 2010).  

 Moreover, the officials wanted to promote medical tourism in niche markets or certain 

medical specialties and sub-specialties which did not register high domestic demands such as 

heart surgery. For example, the physicians at the National Heart Centre did fewer than 300 

bypass operations annually. There were only 75 of such surgeries were performed at National 

University Hospital of Singapore per year (Lim 2015). The promotion of medical tourism 

industry enables Singapore to leverage on overseas patients to boost the overall demands of 

these specialties and subspecialties. In other words, Singapore’s 5.6 million population 

produces insufficient local demand for some specialties or sub-specialties. With inadequate 

demands, the number of professionals in these fields and sub-fields may shrink, jeopardizing 

the state’s future ability to provide quality healthcare to its population. Medical tourism was 

seen as a solution to this problem as it heightens the overall demand, helps retain personnel 

in certain medical specialties and sub-specialties, and allows the country to continue catering 

specialized medical services to its residents (Chen and Flood 2013; Ganguli and Ebrahim, 2017).  

 
  



ผ1-3 

 

A1.3 Singapore’s Medical Tourism Today 
A1.3 (a) Market structure 
  There are three main categories of hospitals in Singapore. First, acute hospitals 

are hospitals and specialty centres (excluding Psychiatric Hospitals) which provide acute or 

short-term care with inpatient facilities. Second, psychiatric hospitals are facilities diagnosing 

and treating mental conditions and disorders. Finally, community hospitals provide medical 

services for those requiring a short period of continuation of care, usually after their discharge 

from the acute hospitals (Ministry of Health, Singapore 2017; Ministry of Statistics, Singapore 

2017). The number of hospitals and their capacity (using the number of beds as a proxy for 

capacity) are illustrated in Table A1.1 and Table A1.2. 

  It should be highlighted that community hospitals play an important role in 

Singapore’s public healthcare system. For one thing, they increase the local residents’ access 

to healthcare. It is because such hospitals are usually located in residential areas. As a result, 

they are often the first destination for the locals to go to when they are sick. Some 

“community hospitals are physically linked to general hospitals, so help is at hand should 

there be a medical emergency” (Khalik 2015b). In short, for serious cases patients can get 

referrals to go to public hospitals. Also, community hospitals provide cheaper options for the 

citizens in terms of treatments and rehabilitation (Khalik 2015b). Moreover, these facilities help 

free up beds at the public hospitals so that the latter do not have to postpone non-emergency 

surgeries due to bed shortage. For these reasons, the authorities are keen to increase 

community hospitals’ role in caring for the population in the future. For example, Health 

Minister Gan Kim Yong remarked the Healthcare 2020 Masterplan aimed at delivering more 

accessible and affordable quality healthcare services to all citizens will “shift the centre of 

gravity from acute hospitals to the community” (Khalik 2016). With such elevated role of 

community facilities in supporting the country’s public healthcare system in the future, the 

country is likely to witness an increased number of such hospitals in years to come.    
Regarding Singapore’s medical tourism, major players tend to come from the private 

sector, including Parkway Pantai Limited, Thomson Medical Group, and Raffles Medical Group. 

First, Parkway Pantai Limited is a fully-owned subsidiary of IHH Healthcare Berhad. With its 

market capitalization of S$ 12.9 billion, it is the largest private healthcare services providers in 

Singapore and Asia. The company also operates in other countries including India, Malaysia, 

and Turkey (IHH Healthcare Berhad 2018). Parkway Hospital Singapore operates Parkway East 

Hospital, Gleaneagles Hospital, Mount Elizabeth Hospital, Mount Elizabeth, and Novena 
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Hospital (Parkway Holdings Limited 2018). These hospitals offer more than 1,000 beds in total 

(Parkway Hospital Singapore 2019). Second, Thomson Medical Group established in 1979 is a 

private healthcare provider specialized in Obstetrics& Gynecology and Pediatrics. Thomson 

Medical Centre which is a hospital from this Group has 190 beds and caters its services to 

women and children (Huang 2016). Its market capitalization stands at about S$ 2.03 billion. 

Third, Raffles Medical Group was created in 1976 by Dr. Yong Loo Choon and Dr. Alfred Loh. 

“More than 35 per cent of Raffles Hospital’s patients are foreigners, comprising nationals from 

more than 100 countries” (Raffles Medical Group 2018a). Its market capitalization is now at 

S$2 billion (Raffles Medical Group 2018b). The Group runs one flagship hospital, a 380-bed 

Raffles Hospital, and more than 80 clinics across Singapore (DBS Group Research 2017). Since 

the opening of its overseas branch in Hong Kong in 1995, the Group has supplied healthcare 

in other Asian nations including Cambodia, China, Japan, and Vietnam (Raffles Medical Group 

2018c).19 
A careful look at Singapore’s medical tourism terrain reveals that there exist certain 

foreign-wholly owned private healthcare providers. For instance, Parkway Pantai Limited is 

fully owned by IHH Healthcare Berhad, which is a multinational investment company. The 

firm’s main shareholders are largely foreigners: Malaysia’s Khazanah Nasional Berhad (the 

Malaysian government’s sovereign wealth fund) (40.3 percent); Sweden’s Xact 

Kapitalforvaltning AB (18.9 percent); Japan’s Mitsui & Co., Ltd. (18.0 percent); and Malaysia’s 

Employees Provident Fund (8.8 percent). Also, while more than 85 percent of Thomson 

Medical Group is owned by a Singaporean billionaire Peter Lim, Tunku Ismail Ibni Sultan 

Ibrahim (the crown prince of Malaysia’s Johor) obtains about 2 percent of the Group’s total 

shares (Marketscreener 2018). Concerning Raffles Medical Group, its founder Dr. Yong Loo 

Choon held 48.9 percent of its total shares. Foreign investment companies hold minority 

stakes such as the United Kingdom’s First State Investment Management Ltd. (2.5 percent) 

and the United States’ Vanguard Group Inc (1.1 percent) (Nikkei Asian Review 2018b). 

 
 19Public-owned hospitals also participate in the city state’s medical tourism. MOH has MOH Holdings (MOHH) 

which “is the holding company of Singapore’s public healthcare clusters – National University Health System, National 

Healthcare Group and Singapore Health Services.” (MOH Holding 2018). In other words, MOHH has controlled the public 

healthcare facilities and clusters after the country decided to corporatize its healthcare system in the 1980s. While MOH 

does not obviously promote the medical tourism industry as doing so clashes with its main function of providing the 

Singaporean residents access to affordable healthcare, some public hospitals nevertheless pursue medical tourism by 

working with international referral agencies (Gan & Federick 2011). 
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A1.3 (b) Capability 
 Singapore’s capability to provide healthcare to its residents are demonstrated 

by the number of medical-related workers and adequacy ratios in Table A1.3. The quality 

of healthcare is reflected by international accreditation. At the time of this writing, the 

American Joint Commission International (JCI) accredited 21 Singapore’s health facilities. 

Within the past decade (2007-2017), JCI accredited 7 facilities (JCI 2018). One of the reasons 

explaining the continuous rise of JCI-accredited hospitals was due to high quality and 

standards of medical services in the country. (Wong and Musa 2012). To further boost its 

healthcare capacity, Singapore signed onto ASEAN Mutual Recognition Agreements (MRAs) with 

other nine Southeast Asian states. These Agreements are aimed at facilitating the movement 

of skilled labour and trade in services among 10 ASEAN economies. MRAs on medical, dental, 

and nursing professionals were endorsed by Singapore in 2009, 2009, and 2006 respectively. 

In short, such MRAs allow the Singaporean healthcare providers to recruit qualified medical-

related personnel from abroad to better cater healthcare services to its population. Regarding 

international collaboration among hospitals, there are several examples. For instance, 

SingHealth and Duke–NUS Medical School (a graduate medical school created in 2005 to 

collaborate between Duke University from the U.S. and the National 
University of Singapore (NUS) from Singapore) established a partnership on 

Academic Medicine. The SingHealth Duke-NUS Academic Medical Centre (AMC) leverages on 

“Duke-NUS’ medical education and research capabilities, and SingHealth’s clinical expertise” 

to enable the country to provide improved healthcare services to its residents (Duke-NUS 

Medical School 2019). In the private realm, Raffles Medical Group joined the Mayo Clinic Care 

Network which enables collaboration via eConsults with Mayo Clinic’s specialists and sub-

specialists; eTumor Board Conferences which allows Raffles’ physicians “to present and 

discuss management of complex cancer cases with a multi-disciplinary panel of Mayo Clinic 

specialists and other network members.”; and Healthcare Consulting in which “Mayo Clinic to 

share their expertise through quality management improvement projects within the 

organisation.” (Raffles Medical Group 2018d). 

 

A1.3 (c) Operation 
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 Regarding the number of foreign patients and medical tourists, there exists a data 

collection problem. The number of foreign patients can be exaggerated to some extent as 

medical travellers may include those accompanying the individuals receiving treatment. Also, 

the number of foreign patients may incorporate expats receiving medical services in Singapore, 

masking the true number of medical tourists. 

  The Singaporean government does not release these figures to the public. In 

this paper, the numbers of medical tourists – defined as “those who travel to another 

country with the purpose of consuming health care services, where the foreign country is 

not their country of origin” (Herberholz & Supakankunti 2013) – were gathered from various 

secondary sources (see Table 2.4). To collect such information, archival research was carried 

out on reliable sources namely international organizations and peer-reviewed academic 

articles and reports. In cases that the data could not be found from these above sources, 

internationally-recognized newspaper or news magazines such as Sydney Morning Herald 

and The Economist were consulted to get the figures. 

 In terms of markets for Singapore’s medical tourists, the top three are Indonesia, 

Malaysia, and China. This is followed by patients from Australia, United States, United Kingdom, 

the Philippines, and Middle Eastern countries (PR Newswire 2017). Due to very limited data 

availability, there are no breakdowns for these medical tourists. Yet, only few sources reveal 

the percentages. For example, the Economist Intelligence Unit (2014) reports that 

“Indonesians continue to make up the majority of foreign patients, at around 50% in 2011 

(latest available data), according to the health ministry.”   

 The roles of intermediators should be highlighted to better the understanding of the 

country’s medical tourism. For example, multinational insurance companies have contributed 

to the rise of medical tourism industry in Singapore. Soaring healthcare costs in advanced 

economies have tempted employers to promote medical travel among their workers. 

Individuals in advanced economies subscribe onto the insurance schemes that allow medical 

travel, enabling them to seek overseas treatment at more affordable prices than their home 

country. “Some insurers have launched pilot schemes in partnership with foreign hospitals, 

such as those in Singapore, which have the potential to save insurers money, particularly for 

procedures costing $20,000 or more” (Bergstrand 2008). Some major players offering medical 

tourism packages include Aetna International, Cigna, Global Protective Solutions and Seven 

Corners Worldwide. Moreover, Singaporean healthcare providers in both public and private 

sectors have been found to work with overseas referral agencies (e.g. travel agencies) to draw 
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in more medical tourists. These include public National Healthcare Group (NHG) and Singapore 

Health Services (SingHealth), and private Parkway Pantai Group and Raffles Medical Group. 

Referral agencies tend to locate in Asian countries such as Bangladesh, Malaysia, and Indonesia 

while others operate in Canada, United States, and Russia (Gan & Federick 2011).  

  As mentioned above, the Singaporean government desired to promote medical 

tourism in niche markets where domestic demands are low. This is reflected by the activities 

undertaken by three main private players in the industry: Parkway Pantai, Raffles Medical 

Group, and Thomson Medical Group. To elaborate, these hospitals specialize in cardiology 

which does not generate high demands from the local population. In short, most patients 

seeking cardiac care from these private facilities tend to be foreigners/medical tourists. See 

Table A1.5 for more details. 

 

A1.4 The Adverse Impacts of Medical Tourism on Singapore and the Government’s 
Policies to Alleviate the Effects 
  Like other countries pursuing medical tourism, Singapore faces certain adverse 

effects of such policy. For example, the industry has contributed to soaring healthcare costs, 

bed shortages at public facilities, increased difficulty in accessing to affordable healthcare 

services, and braindrain20 (Chen and Flood 2013). The fact that the country is undergoing a 

swift transition into an aging society further fuels the public’s criticism of the government’s 

medical tourism policy.21 The Singaporean public viewed that the government’s subsidy to 

the public hospital hovering around $2.2 billion (Haseltine 2013, p. 100) is to provide 

healthcare to the local people, not foreigners. For instance, the citizenry chastised that the 

fact that the authorities use public healthcare facilities to serve foreigners. 

Theonlinescitizen.com, an independent Internet news platform, highlights that “government 

hospitals operate using taxpayers’ monies and their first priority must always be directed 

towards Singaporeans’ healthcare interests and well-being” (Lim 2018a).  

 Realizing the undesired impact of medical tourism on the nation, the Singaporean 

government have attempted to provide quality healthcare for its citizens. One approach is 

through a national healthcare system. Singapore invests a lot in public healthcare. Due to its 

small population, the healthcare expenditure as % GDP may not appear high. Nonetheless, 

 
 20Braindrain refers to the movement of the personnel the public into the private sector (Chen and Flood 2013, p. 

289). 

 21Interview with the executive of a Singaporean public hospital, Singapore, 19 March 2019. 



ผ1-8 

 

the country’s healthcare spending per capita in 2015 (US$ 2,280.28) ranks Number 1 in 

Southeast Asia and Number 27 in the world (World Bank 2018). Second, the government is 

determined to provide its population access to affordable healthcare. The White Paper 

Affordable Health Care released in 1993 listed ensuring “good and affordable basic medical 

services for all Singaporeans” as one of its objectives (Haseltine 2013, p. 11). The authorities’ 

effort has been reflected in several programmes and initiatives. For instance, MOH and Ministry 

of Finance (MOF) subsidize more than 80 percent of class B1 wards (four-bedded rooms) and 

C wards (nine-bedded rooms). Moreover, Medifund, an endowment fund providing financial 

support to its citizens “who face financial difficulties with their remaining bills after receiving 

Government subsidies and drawing on other means of payment including MediShield Life, 

MediSave and cash”, was introduced in 1993 (Ministry of Health Singapore 2018c). In addition, 

MOH in 2012 launched the Community Health Assist Scheme (CHAS) to hand out subsidies for 

medical and dental care to lower-to-middle income households (Ministry of Health Singapore 

2018b).  

 It should be noted that the Singaporean authorities’ effort to help its residents get 

access to healthcare predated the 1993 White Paper. To articulate, the government set up 

the Central Provident Fund (CPF) in 1955. CPF is a compulsory saving scheme for all working 

Singaporeans and Permanent Residents (PRs) over the age of 21. Employees have to contribute 

20 percent of their salary while their employers will put in 17 percent of the employee’s 

salary into the Fund (Central Provident Fund Board 2018). CPF’s primary goal is to help these 

individuals save up their income for healthcare, housing, and other expenses. The Fund is 

managed by the CPF Board under the Ministry of Manpower (MOM). In 1984, a Medisave 

account was created in 1984 to help “CPF members save for future medical expenses, 

especially after retirement” (Central Provident Fund 2018). Also, “MediShield Life” or an opt-

out insurance scheme providing basic coverage has been administrated by the CPF Board since 

2015 (Ministry of Health Singapore 2018d).  

 Another means of addressing the country’s rising service cost is that the government 

has encouraged Singaporean citizens to seek more affordable healthcare in Malaysia. In 2010, 

it also allowed these individuals to tap on their Medisave to cover their expenses at 

Singaporean-government-approved private hospitals in Malaysia which charge about 25-35 

percent less than those in the city state (Gan 2010). It should be noted that these approved 

facilities are owned by Singaporean healthcare groups namely Health Management 

International (HMI) and Parkway Holdings.  
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 The most recent measure to curb down the soaring cost is the re-introduction of price 

guidelines. Having detected some market failure problems in the state’s healthcare system, 

the authorities after consulting healthcare and related stakeholders decided to create the 

guidelines. These rules allow physicians to charge patients for their services within a specified 

range. If the doctor charges more than 50 percent above the maximum band, he must provide 

rationales for doing so. MOH is mandated to monitor the implementation and collect the data 

for policy assessments and future policy planning.22 In November 2018, the Ministry published 

the price guidelines for surgical procedures for private facilities such as heart bypass and knee 

replacement (Baker 2018). According to the Senior Minister of State for Health and Transport, 

Dr Lam Pin Min, the government might conduct another review on other types of fees, namely 

consultation and anaesthetist fees, in 2019 or 2020 (Choo 2018). Additionally, to tame down 

the citizens’ outcry about the use of public healthcare facilities for medical tourism purposes, 

MOH in September 2018 ordered all public hospitals to terminate foreign patient referral 

contracts in September 2018 (Lim 2018b). 

 In terms of alleviating the braindrain issue, Singapore recruited foreign healthcare 

professionals to fill the manpower gap in its public facilities. According to the Singapore 

Medical Council (SMC)’s 2017 Annual Report, in the public realm, 1,583 (or 17.11 percent) of 

the total 9,521 medical practitioners are non-Singaporean (Singapore Medical Council 2017). 

However, the percentage of foreign professionals have declined since 2013. Other policies 

have been used to boost the number of local healthcare professions. For instance, MOH 

increased the enrollment of Singaporean medical students (Ngiam 2013). The Ministry also 

attracted foreign-trained Singaporean medical students to return and work in the country by 

offering to subsidize their final three years of study (Khalik 2015a).    

  Furthermore, to ensure that the rules and regulations continue to be effective 

in governing the healthcare market, MOH in January 2018 proposed to replace the current 

Private Hospitals and Medical Clinics Act (PHMCA) with a new Healthcare Services Act (HCSA). 

First enacted in 1980 and last amended in 1999, PHMCA is “to provide for the control, licensing 

and inspection of private hospitals, medical clinics, clinical laboratories and healthcare 

establishments” (PHMCA 1999). This Act mandates MOH to oversee “the licensing and quality 

of hospital services and other medical establishment” (Grosse 2016). In 2018, MOH revealed 

 
 22Interview with a Singaporean scholar and former official involved in the country’s medical tourism policy, 

Singapore, 19 April 2019. 
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that among the reasons behind coining a new HCSA is to “safeguard patient safety and welfare, 

strengthen regulatory clarity, enhance governance of healthcare providers and ensure 

continuity of care and accountability” (Khalik 2018), and better regulate private medical 

practices in a changing environment (Grosse 2016). The bill is slated to be enacted by 

December 2019 in three phases according to the following timelines. During Phase I which will 

be from December 2019 onwards, existing PHMCA-licensed medical and dental clinics, and 

laboratories will come under the new legislation. During Phase II which will take place from 

June 2020 onwards, all PHMCA-licensed hospitals and nursing homes will come under the 

new law. During Phase III which will occur from December 2020 onwards, new services such 

as Telemedicine will come under the new legislation (Ministry of Health Singapore 2018a). 

While HCSA reflects the government’s attempt to amend rules and regulations to 

work better for new technologies and innovation in the healthcare sector, one could argue 

that the authorities want this new law to better regulate the private healthcare sector and 

curb the future adverse impacts of medical tourism. To elaborate this point, the Act allows 

the government to expand its regulatory control over the nation’s healthcare system. For 

instance, the current PHMC governs only physical facilities, but the new HCSA will regulate 

both physical and virtual care such as Telemedicine. Moreover, the Bill if passed will require 

all healthcare institutions including laboratories to input patients’ data into the National 

Electronic Health Records (NEHR). Additionally, HCSA increased the penalty charges for those 

violating the regulations such as individuals with no medical license providing services.  

 
A1.5 Rules and Regulations Concerning Medical Tourism in Singapore 
A1.5 (a) For Medical Tourists  
  The Singaporean government does not issue a medical tourist visa. However, 

there are some special arrangements for medical tourists wanting to extend their stay in the 

state. Visa requirements vary across countries. Tourists from states such as Australia, Canada, 

European Union (EU), U.S. and U.K. do not require a visitor’s visa to enter Singapore for a 30-

day stay. After Singapore ratified the ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption (AFAVE), 

it exempts ASEAN nationals from visa requirement for their stay up to 14 days. However, 

passport holders from the other states need to apply for an entry visa.  
  The first entry requirements of medical tourists are similar to other kinds of 

visitors which consist of (but not limited to) passport or travel documents (at least 6 months 
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valid), return on onward tickets, and sufficient fund supporting their stay and purposes in 

Singapore.23  
  A visitor’s visa usually lasts for 14-30 days as determined by the Immigration & 

Checkpoints Authority of Singapore (ICA). However, individuals from states such as EU, Norway, 

South Korea, Switzerland, U.K. and U.S. are eligible to apply for an extended stay up to 90 

days. For the nationals of other 180 countries, there is an option to request for an extension 

of their short-term visitor’s pass to stay in Singapore up to 90 days (ICA 2018b).  
  The normal processing time for visa application is 1 working day, excluding the 

day of document submission and the weekends. However, some applications may take longer 

which can be sue to missing documents or further profile checks. (ICA 2018a).  
  For a visitor’s visa, there is no procedure to renew it. However, the government 

may grant the extension of a visitor’s pass up to 90 days for nationals from 180 countries who 

seek medical treatment (ICA 2018d). All decisions are subject to the discretion of ICA. The 

normal processing time after submitting the application and documents is 1 working day (ICA 

2018c). 
  Long stay option is available and will be decided on a case-by-case basis. This 

will depend upon the official’s discretion after reviewing the application and required 

documents. Medical tourism can stay up to 90 days in Singapore.  
  An applicant wanting a long stay in Singapore for medical treatment must 

submit the following documents: Form V75 (an application for extended stay for on medical 

ground) signed by a registered doctor in Singapore and the applicant; a letter from a registered 

doctor in Singapore detailing the applicant’s illness and the period required for such 

treatment; a travel document/passport with at least 6 months validity; and a 

Disembarkation/Embarkation card with a valid Visit Pass granted when entering Singapore (ICA 

2018e).  
 
A1.5 (b) Healthcare Providers 
  MOH makes license-granting decisions for prospective healthcare providers in 

Singapore. The Private Hospitals and Medical Clinics Regulations (last amended in 2002) 

outlines the licensing procedures. An application with the requisite license fee must be 

submitted to the MOH’s Licensing, Inspection & Audit Branch no later than 2 months before 

 
 23More information can be found at https://www.ica.gov.sg/visitor/visitor_entryvisa 
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the commencement of a facility’s operation. For institutions with multiple branches, each 

branch must submit a separate application for individual licenses. The applicant is the 

intended licensee. In a case that a company is the intended licensee, the person applying for 

the license must be the firm’s senior staff such as company’s Director, Secretary, Treasurers, 

Chief Executive Officer (CEO), and Chief Operating Officer (COO). In terms of naming medical 

institutions, it “must contain the word “Medical/Dental Clinic”, “Medical/Dental Centre”, 

“Laboratory”, “Hospital”, or “Nursing Home”” which align with the category of license being 

applied for. However, these facilities are prohibited from using the words “Singapore” or 

“National” as part of their names “unless they fulfil or intend to fulfil a national role or its 

equivalent.” (Elis 2018). A license renewal must be made no later than 2 months before the 

license’s expiry date; otherwise a penalty for a late renewal will be made. The late fee can 

be 20 percent of the license renewal fee or $100, whichever greater.  

  In the private healthcare sector, there is no foreign ownership restriction and 

no restrictions on who can run private hospitals. In other words, the city state neither prohibits 

nor imposes a maximum cap on the portion of the stakes non-Singaporeans can hold in the 

private healthcare facilities. For instance, one of the leading private healthcare provider, the 

Parkway Pantai Limited is fully-owned by IHH Healthcare Berhad and more than 80 percent of 

the latter’s stakes are owned by foreigners. However, there may be certain restrictions due to 

procedures pertaining to the operation of the hospitals (e.g. licensing requirements, land lease 

policies). For example, Singapore Land Authority has a history of refusing to release land to 

healthcare providers citing that the area was inaccessible to the general public (Phua and 

Pocock 2012).  

  In contrast to the private healthcare sector, all hospital clusters in the public 

realm is entirely owned by MOHH since the government’s decision to corporatize the public 

healthcare in 1980s. This means non-Singaporeans cannot have stakes in these facilities. 

According to the Protocol to Implement ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)’s 

Ninth Package (2015), Singapore also forbids foreign investment and ownership in the public 

healthcare sector, namely the “supply of health services by government-owned or controlled 

health institutions, and . . . investments in government-owned or controlled health institutions 

(CPC 93110)” (ASEAN 2015).  

 

A1.5.(c) Inward Foreign Investment Policies 
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  The Singaporean authorities has attempted to draw in inward foreign 

investment into the city state. The key agencies in this area are the Economic Development 

Board (EDB) and Enterprise Singapore24 under the Ministry of Trade and Industry (MTI). EDB “is 

responsible for strategies that enhance Singapore’s position as a global centre for business, 

innovation, and talent” (Economic Development Board 2019a) while Enterprise Singapore 

works on “championing enterprise development” (Enterprise Singapore 2019). Despite their 

different focus, both entities have launched several programmes providing incentives for 

foreign investors to invest in the country. For instance, EDB’s Pioneer Certificate Incentive (PC) 

& Development and Expansion Incentive (DEI) are aimed at attracting foreign overseas 

enterprises to establish their facilities conducting new or expanded economic activities in 

Singapore. PC & DEI offers incentives such as corporate tax exemption and reduced 

concessionary tax rate. Firms under this programme enjoy “a corporate tax exemption or a 

concessionary tax rate of 5% or 10%, respectively, on income derived from qualifying 

activities” (Economic Development Board 2019b). 

  Moreover, Enterprise Singapore has Angel Investor Tax Deduction Scheme for 

venture capitalists or fund managers wanting to invest in startup companies in Singapore. 

Eligible investors or fund managers can benefit from a tax deduction of 50 percent of their 

investment at the end of a two-year holding period (Startup SG Network 2019).  
  It should be noted that both EDB’s and MTI’s schemes are general and not 

specific to healthcare sector and medical tourism. For example, EDB lists “Medical 

Technology” among the sectors it plans to attract foreign investment into the country. 

However, the agency does not design specific programmes to develop this industry. Interested 

entrepreneurs can apply, like those in other sectors, for government assistance schemes.   
 
A1.5.(d) Outward Foreign Investment Policies 
  EDB and Enterprise Singapore are the main entities spearheading the promotion 

Singapore’s outward investment. One of the missions of EDB and Enterprise Singapore is to 

encourage outward investment via programmes and incentives. Likewise, companies 

regardless of which sectors they are in can apply for EDB’s tax exemption and reduction 

schemes.While Enterprise Singapore lists “Healthcare and Biomedical” as one of the industries 

 
 24Enterprise Singapore was created in April 2018, but it is not a new institution. In fact, it was a result of the 

merger between two existing entities, International Enterprise Singapore (IE Singapore) and SPRING Singapore 
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it intends to promote an overseas expansion, it does not craft specific schemes for companies 

in the medical tourism sector. Interested healthcare and biomedical firms can apply for the 

entity’s programmes as companies in the other industries do. Among the schemes are training 

programmes aimed at increasing firms’ capacity and product innovation and launching 

international trade shows (Enterprise Singapore 2018a), and the Double Tax Deduction Scheme 

for Internationalisation (DTDi) which offers “a 200% tax deduction on eligible expenses for 

international market expansion and investment development activities” (Enterprise Singapore 

2018b). Under this tax relief scheme, companies showing proofs that they are planning to 

expand or are expanding overseas (e.g. market preparation, market exploration) can deduct 

their taxes up to S$ 150,000 per year of assessment. See Table 4.1 for more details about the 

DTDi’s benefits.  
  Also, Enterprise Singapore offers Internationalisation Finance Scheme (IFS) 

assisting some Singapore-based firms “with main business functions in Singapore and annual 

sales revenue (including subsidiaries) of less than S$500 million (for trading companies) or less 

than S$300 million (for non-trading companies)” aspiring to establish its overseas affiliations 

to get access to finances (Enterprise Singapore 2018c). Specifically, this programme provides 

indemnification to Participating Financial Institutions (PFIs) supporting these companies to 

make PFIs more willing to lend to these firms. Like DTDi, IFS is a uniform incentive and not 

specific to the medical tourism industry. 
 
A1.5 (d) Healthcare Professionals and Medical Instrument Providers 
  Singapore has formal procedures for granting and renewing licenses of 

healthcare professionals (i.e. doctors, dentists, pharmacists) and medical instruments. The 

protectionist measures tend to come in forms of licensing requirements (e.g. accreditation, 

professional examinations, language proficiency, costs incurred during the application 

processes as outlined below. 
  Medical Professional Licenses: International medical doctors who were trained 

overseas are eligible to work in Singapore when they successfully apply for medical registration 

provided that they fulfil the followings: (1) hold a basic degree from a university listed in the 

Second Schedule of the Medical Registration Act or a post-graduate speciality qualification 

recognized by the Specialist Accreditation Board (SAB); (2) have been selected to work in a 

healthcare facility approved by Singapore Medical Council (SMC) via the letter of offer of 

employment; (3) have been active in clinical practice for 3 years before the application; (4) (if 
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applicable) pass a national licensing test25 from a university listed in the Second Schedule of 

the Medical Registration Act or a post-graduate specialty qualification where the degree was 

conferred; (5) certified to be in good standing by an overseas regulatory body or a medical 

council in the country where the applicant has been practicing for the preceding 3 years. The 

certification date must not exceed 3 months from the issuance date; (6) if the training was 

conducted in languages other than English, pass English language proficiency (IELST- at least 

7 of all components (Listening, Reading, Writing, Speaking), TOEFL (at least 250 marks for 

computer-based or 600 marks for paper-based or 100 marks for internet-based), Occupational 

English Test (OET) - at least Grade B in all components in a sitting test). Test results are valid 

for 2 years. A normal processing time is 4 weeks after all documents are submitted and all 

fees are paid. (Singapore Medical Council 2018a; Singapore Medical Council 2018b).  
  Singapore has certain programmes to attract foreign talents in the medical field. 

For instance, scholarships are available to international students at several. For example, Lee 

Kong Chian School of Medicine of Nanyang Technological University offers Nanyang 

Scholarship (all nationalities can apply), ASEAN Undergraduate Scholarships (all ASEAN 

nationalities except Singapore can apply). Also, Duke University-National University of 

Singapore (NUS)’s Graduate Medical School has Duke-NUS Dean’s Scholarship (all nationalities 

can apply), Goh Foundation Scholarship (all nationalities can apply), Indonesian Scholars 

Programme (Indonesian nationality can apply), Lee Foundation Scholarship (all nationalities 

can apply), and Shaw Foundation Scholarship (all nationalities can apply). 

  Dental Professional Licenses: Foreign dentists are eligible to work in Singapore 

if they fulfil the followings: (1) hold a basic degree from a university listed in the Second 

Schedule of the Medical Registration Act, or other degree not lower in standing of the 

Schedule (need Singapore Dental Council (SDC)’s approval); (2) have been selected to work 

in a dental facility approved by SDC; (3) (for individuals holding a basic degree from a university 

listed in the Second Schedule of the Medical Registration Act) pass a national licensing test26 

where the degree was conferred; (4) (for individuals holding other degree not lower in standing 

 
 25The national licensing test on physician’s capability and professional knowledge can be in English or non-English 

language. As long as it is provided by the institutions under the Second Schedule of the Medical Registration Act or a post-

graduate specialty qualification, this condition regarding the national licensing test is fulfilled. 

 26The national licensing test on dentists’ capability and professional knowledge can be in English or non-English 

language. As long as it is provided by the institutions under the Second Schedule of the Medical Registration Act, this 

condition regarding the national licensing test is fulfilled. 
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of the Schedule) sit and pass a qualifying exam27 administered by SDC ;(5) satisfy SDC that he 

has skill and knowledge to be a dentist.  
  Pharmaceutical Professional Licenses: Foreign pharmacists are eligible to work 

in Singapore if they fulfil the followings: (1) hold a basic degree from a university accepted by 

Singapore Pharmacy Council (SPC); (2) have been selected to work in a facility approved SPC; 

(3) harvest at least 3 months of practical experience at the facility in Singapore; (4) sit and pass 

competency and forensic exams administered by SPC. Registration fee is S$ 250. Processing 

time is 10-15 days given that all documents are submitted.  
  Regarding the forensic and competency exams, the former one is conducted 3 

times a year in April, August and November. The exam fee is S$ 300. The minimum passing 

score is 60. The candidates has 3 attempts within 24 months. As for the competency exam, it 

is given 3 times a year in February, June, and November. The exam fee is S$ 300. The minimum 

passing score is 60. The candidate has 3 attempts within 24 months.  
  Medical Devices/Instrument Licenses: Licensing for medical devices and 

instrument is administered by the Medical Device Branch of Health Sciences Authority of MOH. 

Rules and regulations are based on two laws, Health Products Act of 2007 and Health Products 

(Medical Devices) Regulations of 2010 which govern the device registration and classification. 

Device categorisation adopts a four-tier system, Class A-D. Class A is for devices with the lowest 

risk such as surgical retractor. Class B is a low-moderate risk category containing equipment 

such as a suction. Class C is for instrument with moderate-high risk such as a lung ventilator. 

Class D is a highest risk category containing equipment such as implantable defibrillator.  
  Also, medical device usage in Singapore is regulated by Medical Device Branch 

of Health Sciences Authority of MOH. All devices used in Singapore must be registered with 

the entity before operation. According to Health Products Act of 2007, all equipment except 

Class A on the exemption list and those for clinical trials must be registered with the Health 

Sciences Authority. The devices are listed in the database called Singapore Medical Device 

Register (SDMR) before operating. A product’s owner must declare the intended purposes of 

the device and determine the risk classification by consulting the HCSA’s Regulatory Guidance. 

If an equipment falls under more than one risk class, the highest risk class must be applied. 

 
 27The exam is offered in English only. The exam fee is S$ 2000. The candidate has 2 attempts to be taken within 

12 months. 
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  It should be noted that devices with prior authorization in the U.S., Canada, 

Europe, Australia and Japan are eligible for taking shortened evaluation routes. Foreign device 

manufacturers must appoint a registrant, who must be a Singapore-based company registered 

with the Health Sciences Authority, to submit the application of their devices and represent 

them in the application process. The Health Sciences Authority does not require a home-

country approval of devices. 
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A1.5 (e) Regulators 
  Price-Control Measures for Medical Fees: A price-control regime is coming back 

to Singapore. In other words, the country used to have price guidelines set by the Singapore 

Medical Association (SMA) but they were scrapped about a decade ago because they were 

perceived as market-distorting measures undermining competition. During the period without 

cost-containment mechanisms, the government had tried to keep the healthcare cost low via 

several measures such as imposing restrictions on the use of Medisave and MediShield to 

decrease unnecessary doctor visits.  

  Due to the negative effects of medical tourism earlier mentioned, the 

Singaporean authorities looked for alternative ways to further keep down the healthcare costs. 

The Health Insurance Task Force (HITF) which members include the representatives from MOH, 

SMA, and Monetary Authority of Singapore published a report in 2016 to “better understand 

the factors affecting the cost of health insurance in Singapore.” Their study found a link 

between an increasing healthcare cost and patients’ insurance. Put another way, cost inflation 

in private hospitals exceeded that in public ones, and policyholders of certain insurance 

schemes were likely to go for private practices which charge twice as much as the similar 

services received by the public healthcare providers. Such mark-ups partially contributed to 

the state’s rising overall healthcare costs (HITF 2018).  

  MOH welcomed the HITF’s recommendations including introducing medical fee 

benchmarks or guidelines. The Ministry said it “will engage the insurers, healthcare providers, 

policyholders and patients in further discussions to carefully study the recommendations” 

(direct quote from Channel News Asia 2016). In January 2018, MOH set up a 13-member Fee 

Benchmarks Advisory Committee chaired by Dr. Lim Yean Teng and tasked the entity to 

construct national benchmarks for medical services charges. The Committee’s members 

“include medical doctors, academics and representatives from the Government, as well as 

insurance and non-profit sectors” (Lai 2018). The first focus of the Committee’s investigation 

was on common surgical procedures accounting for 80-85 percent of services costs carried 

out by hospitals (Cheng 2018). The entity’s report submitted to MOH on 5th November 2018 

recommended the imposition “of fee benchmarks for private specialists’ professional fees 

(excluding an anesthesiologist’s fee and GST) for surgical procedures” (Fee Benchmarks 

Advisory Committee 2018, p. 9). As a result, on 13th November 2018 MOH published the price 

guidelines for surgical procedures in private facilities. At the time of this writing, the Ministry is 
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examining how to set cost-containment measures for other types of fees such as consultation 

and anaesthetist charges (Baker 2018; Choo 2018).  

  Dispute Settlement Mechanisms: International patients can settle their disputes 

between themselves and their healthcare providers via litigation and mediation, which is in 

line with international standards. Concerning litigation, a medical negligence case can be filed 

to and heard in either the High Court or the State Courts of Singapore, depending on the 

amount of claims the patient is requesting. Cases which claims exceed S$ 250,000 are heard 

at the High Court (Supreme Court Singapore 2018). Cases which claims do not exceed S$ 

250,000 are heard at the State Courts. Beside ligation, some cases are resolved through 

mediation. For instance, Singapore International Mediation Center offers mediation services 

whereby a panel is set up to settle the disputes.  

  Liability Insurance Matters: Medical institutions are not required by the 

Singaporean government to purchase insurance for their liability. As seen in the procedures to 

operate a healthcare facility in Singapore (see Section 4.2 of this paper), there is no 

requirement for medical institutions’ insurance.  

 

A1.6. International Cooperation 
  Under the Protocol to Implement AFAS’ Ninth Package (2015), Singapore is 

committed to liberalize on a wide range of healthcare and healthcare-related services, namely 

medical services, specifically general medical services (CPC 93121); specialized medical 

services (CPC 93122); dental services (CPC 93123); and deliveries and related services, nursing 

services, physiotherapists, and para-medical personnel (CPC 93191). However, there exist 

certain restrictions over foreigners’ provision of hospital services in the public realm. For 

instance, Singapore forbid foreign investment and ownership in: “(i) supply of health services 

by government-owned or controlled health institutions, and (ii) investments in government-

owned or controlled health institutions (CPC 93110)” (ASEAN 2015). 
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Table A1.1 

 Number of Hospitals in Singapore (2006-2017) 
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Acute 
Hospitals 

14 14 14 14 15 15 17 17 18 19 19 18 

 Public 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 

 Non-profit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Private 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 8 

Psychiatric 
Hospitals 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Public 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Non-profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Private 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Community 
Hospitals 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 

 Public 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 

 Non-profit 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

 Private 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Source: Ministry of Health of Singapore 
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Table A1.2  

Capacity of Hospitals in Singapore (2006-2016) 
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Acute Hospital 8,187 8,235 8,190 8,289 8,249 8,304 8,725 8,939 9,262 9,844 10,318 

 Public 6,256 6,304 6,255 6,416 6,817 6,925 7,170 7,377 7,652 8,128 8,561 

 Non-Profit 303 303 303 303 283 283 283 283 283 316 316 

 Private 1,628 1,628 1,632 1,570 1,095 1,096 1,272 1,279 1,327 1,400 1,441 

Psychiatric 
Hospitals 

2,113 2,064 2,064 2,040 2,040 2,010 2,010 2,010 1,950 1,950 1,950 

 Public 2,064 2,064 2,064 2,040 2,010 2,010 2,010 2,010 1,950 1,950 1,950 

 Non-Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Private 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Community 
Hospitals 

771 749 872 877 842 800 842 852 1,065 1,464 1,663 

 Public 0 0 0 0 0 100 100 110 142 503 690 

 Non-Profit 713 691 814 819 818 680 722 722 905 961 961 

 Private 58 58 58 58 24 20 20 20 18 0 12 

Source: Ministry of Health of Singapore 
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Table A1.3 

Number of Medical-Related Workers and Adequacy Ratios (2006-2017) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Doctors                
6,391  

               
7,384  

               
7,841  

               
8,323  

               
9,030  

               
9,646  

             
10,255  

             
10,953  

             
11,733  

             
12,458  

             
12,697  

             
13,386  

Dentists                
1,376  

               
1,413  

               
1,484  

               
1,531  

               
1,579  

               
1,611  

               
1,699  

               
1,821  

               
1,905  

               
2,060  

               
2,198  

               
2,293  

Pharmacists                
1,421  

               
1,483  

               
1,546  

               
1,658  

               
1,814  

               
2,013  

               
2,172  

               
2,376  

               
2,563  

               
2,757  

               
2,875  

               
3,047  

Registered Nurses              
15,452  

             
16,504  

             
17,881  

             
19,733  

             
21,575  

             
23,971  

             
25,971  

             
27,556  

             
28,864  

             
29,894  

             
31,615  

             
32,672  

Optometrists and 

Opticians 
 N/A   N/A  

               
2,286  

               
2,324  

               
2,419  

               
2,441  

               
2,478  

               
2,461  

               
2,610  

               
2,624  

               
2,650  

               
2,605  

Occupational 

Therapists 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

                  
905  

                  
967  

               
1,067  

               
1,125  

Physiotherapists 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

               
1,394  

               
1,549  

               
1,693  

               
1,814  

Speech Therapists 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

                  
400  

                  
474  

                  
524  

                  
595  

Traditional Chinese 

Medicine Physicians 

               
1,946  

               
2,050  

               
2,167  

               
2,203  

               
2,322  

               
2,444  

               
2,538  

               
2,629  

               
2,740  

               
2,808  

               
2,868  

               
2,952  

Acupuncturists                   
138  

                  
182  

                  
206  

                  
218  

                  
218  

                  
235  

                  
235  

                  
244  

                  
240  

                  
249  

                  
247  

                  
254  

Total Number of 

Medical-Related 

             
27,264  

             
29,016  

             
33,411  

             
35,990  

             
38,957  

             
41,988  

             
45,318  

             
48,040  

             
53,354  

             
55,840  

             
58,704  

             
60,743  
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Workers 

             
Number of Patients        

1,527,778  
       

1,596,510  
       

1,598,270  
       

1,564,307  
       

1,616,087  
       

1,663,208  
       

1,708,627  
       

1,789,432  
       

1,846,059  
       

1,900,252  
       

2,061,505  
       

2,102,451  
Number of Population        

4,401,365  
       

4,588,599  
       

4,839,396  
       

4,987,573  
       

5,076,732  
       

5,183,688  
       

5,312,437  
       

5,399,162  
       

5,469,724  
       

5,535,002  
       

5,607,283  
       

5,612,253  
Number of Dependent 

Population (younger 

than 15 years old and 

older than 64 years old 

           
980,891  

           
984,045  

           
987,097  

           
997,983  

           
992,796  

           
989,549  

       
1,004,953  

       
1,019,680  

       
1,039,556  

       
1,062,130  

       
1,083,734  

       
1,111,173  

Number of Ageing 

Population (65 years 

old and above) 

           
294,726  

           
305,586  

           
315,790  

           
330,132  

           
338,387  

           
352,645  

           
378,636  

           
404,437  

           
431,601  

           
459,715  

           
487,570  

           
516,692  

             
Dependency Ratio 1 

(Total number of 

Medical-Related 

Workers/Number of 

Patients) 0.01785 0.01817 0.0209 0.02301 0.024106 0.02525 0.02652 0.02685 0.0289 0.02939 0.02848 0.02889 
Dependency Ratio 2 

(Total number of 

Medical-Related 

Workers/Number of 

Population) 0.00619 0.00632 0.0069 0.00722 0.007674 0.0081 0.00853 0.0089 0.00975 0.01009 0.01047 0.01082 
Dependency Ratio 3 

(Total number of 

Medical-Related 0.0278 0.02949 0.03385 0.03606 0.03924 0.04243 0.04509 0.04711 0.05132 0.05257 0.05417 0.05467 



ผ1-24 
 

Workers/Number of 

Dependent Population) 

Sources: Ministry of Health of Singapore; Department of Statistics of Singapore 
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Table A1.4 

Number of Singapore’s Medical Tourists (2005 -2017) (in thousands) 

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Number of 

Medical Tourists 
370 410 400 370 665.380 N/A 500 

Sources 
UNESCAP 

(2009) 

Foreign 

Policy 

(2008) 

Lim (n.d.) 
IMTJ 

(2013) 

Kim et al. 

(2013) 
N/A 

Sydney 

Morning 

Herald 

(2012) 

        

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Number of 

Medical Tourists 
850 610 N/A N/A N/A N/A  

Sources 
IMTJ 

(2013) 

Coelho 

(2015) 
N/A N/A N/A N/A  
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Table A1.5 

Activities and their Relative Importance in Medical Tourism 

 Relative Importance Remarks 

1. Executive 

health 

evaluations 

R*, P*  

2. Ophthalmologi

c(eye) care 

R**, P* Raffles has an eye center 

3. Dental care R*, P*, T*  

4. Surgery   

4.1. Bariatric 

procedures 

R*, P*  

4.2 Cosmetic R** Raffles has a skin and aesthetics center 

4.3 

Hip/Orthopedics 

R** Raffles has an Orthopedics center 

4.4. Cardiac R***; P***, T* Raffles’ heart center is well-known; Parkway’s 

Mount Elizabeth hospital and Parkway East hospital 

has specialization in cardiology 

4.5 Sexual 

reassignment 

- - 

4.6 Dentistry R**; P* Raffles has a dental center 

4.7. Others 

(neurology) 

P***, R** Parkway’s Gleneagles and Mount Elizabeth hospitals 

have performed the biggest number of neurological 

surgeries in Singapore; Raffles has a neurological 

center 

4.8. Others 

(OBGYN and 

Pediatrics) 

T***, P**, R** Thomson covers a wide range of OBGYN and 

Pediatrics services (e.g. maternity, children’s health, 

women’s health, women cancer); Parkway East 

Hospital also has expertise in Pediatrics; Raffles has 

a Children’s center 

Notes: P = Parkway Pantai; R = Raffles Medical Group; T = Thomson Medical Group; *** = most 

importance; ** = moderate importance, 8 = least importance 
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Table A1.6: Benefits of Double Tax Deduction Scheme for Internationalisation (DTDi) 

 

Case 1: Company A spent S$10,000 to participate in an oversee tradeshow to reach out to 

its buyers in Europe  

 Without DTDi support With DTDi support 

Revenue S$100,000 S$100,000 

DTDi eligible expense of 

S$10,000 

(S$10,000) (S$20,000) 

Other expenses (S$20,000) (S$20,000) 

Taxable income S$70,000 S$60,000 

Tax payable (@ 17% as of 

YA2015) 

S$11,900 S$10,200 

Savings from DTDi N.A. $1,700 

Source: Enterprise Singapore (2018b) 
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A2.1 Overview 

Medical tourism, in general, involves individuals who come to a country specifically for 

medical treatment. The seeker of medical attention is identified as the ‘medical tourist’. Yet, 

the seeker is not a ‘tourist’ as traditionally defined or conceived28. Despite this, the patient is 

euphemistically referred to as a medical tourist because it lends an air of acceptability when 

talking about this industry and evaluating it in commercial terms. When such visits are 

organized and operated commercially, it becomes ‘medical tourism’. In more recent times, 

the edge connoted by the term ‘medical’ has been softened by replacing it with the term 

‘health’. Now medical tourism is used interchangeably with health tourism, with the latter 

being the preferred term. Correspondingly, the term ‘healthcare travellers’, is more often used 

instead of ‘medical tourists’. In Malaysia, healthcare travellers are composed of the following: 

(i) Non-Malaysian citizens who participate in Malaysia My Second Home Programme (see 

Section 3); (ii) Expatriates who hold Malaysian work permits and their dependents; or (iii) Non-

Malaysian citizens who visit and receive treatment from private healthcare facilities in Malaysia 

(MIDA, 2018). The healthcare travel industry in Malaysia follows this definition in applying for 

tax incentives from MIDA. 

With medical tourism becoming a billion dollar industry worldwide, a Medical Tourism 

Association has emerged with an international membership. It defines medical tourism as 

follows: “Medical Tourism is where people who live in one country travel to another country 

to receive medical, dental and surgical care while at the same time receiving equal to or 

greater care than they would have in their own country, and are traveling for medical care 

because of affordability, better access to care or a higher level of quality of care.”29  In a 

 
28 The Cambridge Dictionary, for example, defines a tourist as “someone who visits a place for pleasure and 

interest, usually while on holiday.” The typical medical tourist is hardly on a pleasure trip; rather his travel is necessitated 

by a medical condition needing attention. 
29 See https://www.medicaltourismassociation.com/en/medical-tourism-faq-s.html 
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forecast by Mondor Intelligence, the worldwide medical tourism market was valued at 

USD16.8 billion and forecasted to reach USD27.3 billion by 2024 (Mordor Intelligence 2018).  

The medical tourism industry has been a rapidly growing sector in Malaysia, both in 

terms of healthcare travellers it attracts and the revenue it generates. It has been actively 

encouraged by the government as it is viewed as an additional engine of growth, particularly 

after the economy took a hit in the wake of the financial crisis of 2008. In 2011, healthcare 

travellers numbered 643,000 and by 2015 the numbers had reached 859,000, recording an 

annual compounded rate of growth of 7.5% during the four-year period. Growth accelerated 

in the subsequent period as tourist arrivals increased from 859,000 in 2015 to 1.2 million in 

2018, growing at near 11.8% per annum. Revenue growth was also impressive; between 2011 

and 2015, revenue rose from RM527 million to RM914 million, recording a growth of about 

14.8% per annum while in the latter period, 2015-18, it rose further from RM914 million to 

RM1.5 billion returning an annual growth rate of 18% (See Section 4). The medical tourism 

industry in Malaysia is reportedly growing an average rate of 16-17% per annum against a 

global average of 12-14% (Bernama, 29 December, 2019). 

Despite the fact that Malaysia was slow to hitch on to the bandwagon of medical 

tourism—both Singapore and Thailand were early starters— the lower cost of medical care 

was a key factor that allowed it to catch-up rapidly (Liew and Lim, 2015). The medical tourism 

sector was and continues to be driven by private initiatives since government hospitals are 

not allowed to be involved in it directly. But realizing the contribution it can make to the 

country’s GDP, the government has generally been supportive of the private sector efforts. 

The government is hoping to increase the revenue from this sector to RM1.8 billion by 2019 

(Syed Azahar, 2019). The Minister of Health was quoted as saying that this boost in tourist 

arrivals contributed between RM3-4 billion to the country’s GDP (Syed Azahar, 2019).  

The government has been supportive of the development of medical tourism in the 

country. While the sector’s growth is spearheaded by the private sector, the government has 

not only strived to create an enabling environment but has helped in efforts to aggressively 

promote the country as a haven for health tourists. It has engaged in actively promoting 

medical tourism. As part of its efforts, an official website devoted exclusively to medical 

tourism was launched (https://medicaltourismmalaysia.com/). The Malaysia Healthcare Travel 

Council (MHTC) was also set up in December 2009 under the Ministry of Health to effect 

changes in the structure of the healthcare sector to attract more foreign patients (See Section 

3). The MHTC was allocated RM20 million in the 2019 budget to boost the sector’s growth 
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(Bernama, 29 December, 2019). In addition, various promotional activities have been held in 

different countries to boost the country’s image (e.g. Ministry of Health, Ministry of Tourism, 

Association of Private Hospitals of Malaysia, Malaysian Association of Tours and Travel 

Agencies, Malaysia Airlines, and Malaysian External Trade Development Corporation. 

Kuala Lumpur and Penang received an early push in medical tourism as they are the 

entry points for most health travellers coming by air. The KLIA and Penang airport provide 

convenience in terms of arrivals and departures. But the government efforts to boost the 

sector and the interest of private healthcare providers to benefit from the sector’s rapid 

growth have seen the rise of healthcare hubs in Johor, Melaka, and Sarawak as well (Bernama, 

29 December, 2019). 

Nonetheless, the phenomenal growth of medical tourism in the country has not been 

without controversy. When private sector hospitals do not have specialists in an area required 

by the medical tourist, they are referred to government general hospitals that do have such 

expertise. Thus, medical tourists begin to compete with the long line of locals seeking an 

appointment with the specialist. Similarly, some medical tourists opt to have their post-

operative care in government hospitals because it is cheaper, once again crowding out locals 

who need the limited hospital beds. The Penang General Hospital, for example, has reported 

such issues. (See Section A2.6.) 

There were also early fears that the financially lucrative medical tourism will draw 

away highly trained and experienced medical care personnel from the overcrowded and 

overworked public health care system. The government has responded by allowing the 

establishment of private care facilities in some public hospitals allowing them to charge full 

fees. This move too has not been without its opponents (See Section 6). 

 

A2.2 Development of Medical Tourism in Malaysia  

There are push and pull factors that contribute to Malaysia being a medical hub in the 

region. Factors that encourage medical tourism have been labelled as the 5-As: affordability, 

accessibility, availability, acceptability and additional considerations (cited in Al-Lamki, 2011). 

Of these, affordability, accessibility, availability, and acceptability may be termed as "push" 

factors. The additional considerations represent the "pull" factors. 

 

(1) Affordability  
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Malaysia ranks high on the affordability scale, more so to patients from developed 

countries like the US, UK, Australia, and Canada where private health care is expensive and 

some procedures are not covered by insurance (Table A2.1). Despite the fact that there are 

several “preferred” destinations around the globe in terms of affordability, Malaysia was 

ranked the second most preferred destination with respect to the average range of savings 

that can be expected. The approximate savings was based on an assessment by Patients 

Without Borders, a medical travel site. It compared US costs across a range of specialties and 

procedures before computing the average range of savings to be expected in these “most 

travelled destinations” for US patients (Surendra, 2017).  

A comparison of some common medical procedures sought by medical tourists reveals 

that Malaysia provides them at the cheapest cost in the region, while not compromising on 

the quality (Table A2.2).  The average cost of a heart bypass surgery in Malaysia is USD12,100 

or 30% cheaper than in Singapore and 20% lower than in Thailand. The cost advantage to a 

US patient is tremendous; the procedure is more than ten times more expensive in the US as 

compared to Malaysia. This would be even more attractive to patients from developed 

countries who have no health insurance or have inadequate health insurance coverage. 

However, the number of healthcare travellers from developed countries coming to Malaysia 

remains relatively small except for patients from Singapore, and therefore the affordability 

factor may not be a major attraction. 

 

(2) Availability 

The bulk of the healthcare travellers are from the region, notably Indonesia, China, 

Vietnam, and Myanmar.  For them, availability may be a more important motivator.  Many 

medical procedures may not be available, or even if available, the quality may be suspect. 

Malaysia is seeking to establish herself as the Fertility and Cardiology Centres in Asia, as both 

specialisations being widely demanded by health travellers from the region, by 2020 (Bernama 

15 Aug. 2018). Other areas demanded widely by medical tourists include oncology, 

orthopaedic, dentistry, and cosmetic treatments (See Section 4) 

 

(3) Accessibility  

This is equally important to patients from developing countries where the wait to gain 

access to specialised care is very long. Research in Thailand (Jaturapotporn and Hathirat, 2006) 

and Indonesia (Ekawati et al., 2017), for example, suggest that patients’ trust in general 
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practitioners is low because of their shorter training stints and prefer to see specialists. But this 

is not possible without a referral from a primary care physician. Patients in this situation will 

find Malaysia an ideal destination. As the International Living Website noted, “Here (in 

Malaysia), you don't need to make an appointment to see a specialist and you don't need a 

referral from a general practitioner. It's as simple as registering at a hospital of your choice and 

waiting in line to see your specialist of choice.”30  

 

(4) Acceptability 

This refers to medical services which may not be available simply because it is not 

acceptable in the patient’s own country due to religious or social reasons. Sex change 

operations are popular in Thailand but cannot be performed in Malaysia because it is not 

sanctioned by Islam the official religion of the country. Similarly, organ sale and transplants 

are rampant in India but not available in Malaysia. This factor is probably irrelevant to medical 

tourists coming to Malaysia since unapproved or unethical medical procedures are not carried 

out in hospitals engaged in the medical tourism industry.  

 

(5) Additional Consideration: Pull Factors 

Among the pull factors may be counted the dramatic decline in transportation costs, 

the availability of accredited medical facilities and care, the increasing flow of information 

through word of mouth as well as information and communication technology (ICT), and ease 

of adjustment in the destination country. 

The rise in budget airlines offering lower fares and greater connectivity from and to 

smaller destinations frequently ignored by full-service airlines has provided a major fillip to 

the medical tourism industry. The phenomenal rise of short-haul low-cost carriers is reflected 

by the rise in the number of passenger seats sold which increased by 88% between 2009 and 

2016 – from 908 million to 1.7 billion (cited in Verdict, 20th September, 2017)31. The same 

source noted that more passengers rated price over comfort in making their decision to travel.  

The success of medical tourism centres such as Penang and Kuala Lumpur  is due, in no small 

way to the growing network of low-cost flights linking them to Indonesia, Singapore and other 

parts of the region. KLIA2, has been set up as a dedicated airport serving budget airlines and 

 
30 International Living Website. See https://internationalliving.com/countries-best-healthcare-world/ 
31 https://www.verdict.co.uk/world-tourism-day-low-cost-carriers/ 
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is located next to the international airport in Kuala Lumpur (KLIA). The dramatic fall in transport 

costs is undoubtedly a strong pull factor.  

The availability of medical care that is accredited internationally is a major pull factor.  

The US-based Joint Commission International (JCI) is the oldest and largest standards-setting 

and accrediting body in health care has spread its services worldwide. According to its website, 

“JCI works to improve patient safety and quality of health care in the international community 

by offering education, publications, advisory services, and international accreditation and 

certification. In more than 100 countries, JCI partners with hospitals, clinics, and academic 

medical centres; health systems and agencies; government ministries; academia; and 

international advocates to promote rigorous standards of care and to provide solutions for 

achieving peak performance”32.  Malaysia was ranked first in the Best Healthcare in the World 

category of the 2019 International Living Annual Global Retirement Index, with a score of 95 

out of 100. Among the plus factors highlighted was the fact that 14 hospitals in the country 

had been accredited by Joint Commission International (JCI), with almost all doctors being 

fluent in English and the majority having received training from the United Kingdom, the United 

States or Australia (The Star, 7 February, 2019). 

A recent study on medical tourism noted that patients cited word-of-mouth and 

internet searches as the leading determinants of the choice of destination (Weis, Sirard and 

Palmieri, 2017). The ease of internet searches has reduced the cost and effort involved in 

identifying and assessing alternative medical tourist destinations. In response to this need for 

information, numerous medical tourism companies have cropped up. Their websites “sell 

custom-made packages in warm climates, for the procedure (they seek), as well as ancillary 

arrangements such as hotel, transfers, and flights” (Weis, Sirard and Palmieri, 2017). Malaysia 

too has set up a website under Medical Tourism Malaysia 

(https://medicaltourismmalaysia.com/) to disseminate valuable information to intending 

medical travellers. Furthermore, the Malaysia Health Tourism Council (MHTC), initially set up 

under the aegis of the Malaysian Ministry of Health but now operating independently under 

the Ministry of Finance, actively promotes activities at home and abroad to popularise Malaysia 

as an ideal destination for medical tourists. 

Despite the decline in the number of Indonesian medical travellers over the years, 

they make up an important share of medical travelers in the region. In competing for a share 

 
32 https://www.jointcommissioninternational.org/ 
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of the Indonesian medical travelers, both Singapore and Thailand have fallen behind Malaysia. 

High costs in Singapore has eroded its competitiveness, while in the case of Thailand, higher 

costs and unfamiliarity with its culture, religion, and language have made the country less 

popular among Indonesians.  In contrast, medical centres in Malaysia are attractive to 

Indonesians not only because the care is cheap and of high quality, but the environment itself 

is familiar with respect to culture, food, and language. 

 

A2.3. The Policy Environment 

 

A2.3.1 Facilitation  

Medical tourism in Malaysia was first initiated just after the Asian Financial Crisis in 

1997-98. There was a drastic drop in demand for medical services and treatment from private 

healthcare facilities which in turn had to bear higher import costs of drugs, medical supplies, 

and equipment because of the depreciation of the Ringgit. Declining revenue has necessitated 

private hospitals to seek alternatives to cushion the impact on their profitability. An obvious 

alternative was to increase the number of foreign patients to make up for the declining 

number of local patients. The government supported this initiative of the private hospitals, 

and in response, it set up the National Committee for the Promotion of Medical and Health 

Tourism (NCPMHT) in January 1998 (Heng 2007). The main objective of this committee is to 

set the necessary policies to provide support to expand the medical tourism industry. The 

tasks and strategies included identifying source countries for promoting health tourism, 

instituting tax incentives, fee packaging and drawing up accreditation and advertising 

guidelines. 

The development of the medical tourism industry was given a second impetus in 2010 

when the Economic Transformation Programme (ETP) was launched with the objective of 

transforming the country into a high-income economy. The healthcare industry is one of the 

12 National Key Economic Areas ((NKEAs) identified as drivers of economic growth and thus is 

given relatively more government support and funding.  Medical tourism is expected to play 

a major role in the development of the healthcare industry, with forecasted arrivals reaching 

1.9 million in 2020, generating RM9.6 billion (Pemandu 2010). It is doubtful that the target can 

be met since, in 2018, the number of healthcare travellers was only 1.2 million contributing 

RM1.5 billion only (Table A2.7).  
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Malaysia has a liberal stand on entry requirement for all tourists.  There is no need for 

a visa for travellers for a 3 months’ stay in the country from 63 jurisdictions including all 

European Union citizens. Another 97 jurisdictions are granted visa-free entry to Malaysia for 30 

days while 2 jurisdictions are given 14 days’ stay. For 10 countries (out of 37) which require a 

visa, visitors can apply online through the Electronic Visa (eVisa Medical) and Electronic Travel 

Registration and Information (eNTRI) facilities which allow 30 days’ stay (Table 3).Thus medical 

tourists would not encounter any problem to enter the country. In cases where medical 

tourists need an extended stay beyond the visa validity period, most medial service providers 

have designated personnel to assist to get visa extension.33 

The Malaysia My Second Home (MM2H) program was introduced in 2002 to attract 

foreigners who fulfill certain criteria, to make Malaysia as their second or holiday home. The 

foreigners are allowed to stay for ten years on a multiple-entry social visit pass which is 

renewable (MOTAC, 2014). They are included in the classification of healthcare travellers in 

Malaysia when they seek treatment in hospitals (Section 4). 

Another initiative to ensure a seamless travel experience for healthcare travellers is 

the establishment of the Malaysia Healthcare Concierge and Lounge (MCL) at international 

airports. MCL is operated by the Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), which was set up 

in 2005 to facilitate the strategic development of Malaysia's healthcare travel industry. 

The MCL is the first point of contact for medical tourists upon their arrival in Malaysia. 

Among services offered are assisting health travellers in expediting immigration and customs 

clearance, providing all relevant information on tourism options, facilitating arrangements for 

transport, accommodations, and travels and providing comfortable spaces for health tourists 

to rest while waiting for on-ground transport services by their medical providers to arrive 

(MHTC various issues). A team of dedicated medical personnel is also available to assist and 

facilitate all medical travel inquiries from providing information pertaining to treatment centres 

to certified doctors, treatment available and assisting with the appointment requests with 

participating hospitals (Malaysia Tourism Promotion Board 2013). The MCL is also integrated 

with the MHTC call centre as well as Representative Offices (in Jakarta, Yangon, Hanoi, and Ho 

Chi Minh City) and Representatives in China and India, all dedicated to assisting the healthcare 

travellers. 

 
33 Information provided by the CEO of a prominent private hospital in Penang 



ผ2-9 
 

To add to the convenience of the healthcare travellers, the hospitals are also allowed 

by the Commercial Vehicle Licensing Board to provide transportation for them to and from 

the airports. Also, many hotels are now catering to healthcare travellers and are partnering 

hospitals in offering health travel packages (MHTC various issues) (Table A2.3). 

Aside from facilities which are set up to expedite the entry of healthcare travellers, 

restrictions on healthcare services were also liberalized to spur its development. Before 1998, 

the medical profession and sale of medicine were governed by the Medicines (Advertisement 

and Sale) Act 1956 (Revised 1983). Section 4A of the Act prohibited the advertisement of any 

skill or service of medical practitioners relating to the treatment, prevention or diagnosis of 

any ailment, disease, injury, infirmity or condition affecting the human body unless it is with 

the approval of the Minister of Health or the Medicine Advertisements Board. Since 1998 

however, healthcare providers are allowed to advertise their medical services. According to 

the guidelines of the Medicine Advertisements Board, the information provided in the 

advertisements must be factually accurate and capable of being substantiated. Medical 

service providers were also allowed to advertise professional services available, certificates of 

accreditation as well as a listing of the names, qualifications and field of specialty of 

practitioners. 

 

A2.3.2 Promotion 

The main government agency that drives the development of the healthcare industry 

is the MHTC, which was established in 2009. It was within MOH but was eventually 

incorporated as an independent agency under the Ministry of Finance (MOF) in 2011.  This 

allowed it greater flexibility to operate as a coordinating agency for the healthcare travel 

industry.  The main mandate of the MHTC is to raise the profile of Malaysia as a leading 

provider of quality healthcare. It coordinates promotional activities for Malaysian healthcare 

providers and, as was mentioned earlier,  acts as a 'one-stop centre' for all matters related to 

healthcare travel, from assisting health travellers with inquiries to facilitating inquiries on 

policies and programmes on healthcare travel development and promotion, including 

solutions on matters related to healthcare travel. 
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To ensure effective promotion, MHTC has identified four key target markets, namely, 

Indonesia, China, Myanmar, and Vietnam. Continuing efforts are also made to penetrate other 

important markets such as Singapore, Brunei, Bangladesh, the Middle East, India, Australia, and 

New Zealand.  In particular, it has a niche strategy to establish a stronger brand presence 

within the Middle East market, leveraging on its Syariah-compliant medical services and 

procedures (Azmi, Chabdran and Puteh 2018). Malaysia’s standing as a Global Halal Hub 

appeals to consumers seeking halal-compliant options and environments, not only for 

themselves but also for accompanying family members. 

Aside from promotional efforts, MHTC also facilitates public-private sector 

collaboration so that issues affecting this industry can be effectively addressed.  Additionally, 

it coordinates government-to-government agreements with countries which allow them to pay 

for their citizen's healthcare services in Malaysia.  

Penang, which provides about 60% to total medical tourism revenue (see Section 4), 

established Penang Centre of Medical Tourism (PMED) in 2015 to promote health tourism 

actively in the State. Among its activities was to organize the Penang Medical Expo & Malaysian 

Healthcare Policy Conference in 2017 to showcase the state’s healthcare facilities and 

offerings (PMED 2017). 

As part of the effort to promote Malaysia's healthcare globally, MHTC sets up the 

Partnership Programme, which has stringent criteria on both healthcare and supporting services 

to admit members. Currently, there are 79 partners in the programme, of which 21 are Elite 

and 58 are Ordinary members (see Appendix A2). Among the benefits to being an MHTC Partner 

is exposure through MHTC's marketing programmes, recognition as a quality provider of 

healthcare travel services, assistance to members to apply for government's special incentives 

for efforts promoting healthcare tourism and income tax exemption. This tax exemption is 

equivalent to investment tax allowance (ITA), up to 100% on qualifying expenditure on new 

or existing private facilities for improving healthcare travel infrastructure incurred within a 

period of 5 years. The allowance can be used to offset against 100% of the statutory income 

for each year of assessment. Any unutilised allowance can be carried forward to subsequent 

years until fully utilised (MIDA 2018). To qualify for these tax incentives, the private healthcare 

facility must have at least 10% of its total number of patients to be healthcare travellers for 

each year of assessment and at least 10% of its gross income for each year of assessment 

must be derived from healthcare travellers. The 21 elite partners of the MHTC should not 

have any problem in meeting these two conditions. From information obtained from two 
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private healthcare providers, it is widely perceived that most, if not all, of these elite partners 

would have about 40% of their total patient numbers who are healthcare travellers. One 

hospital in Penang, which is a MTHC elite partner, stated that 40% of their patients are medical 

tourists,34 while another MHTC elite partner in Kuala Lumpur (Pantai Hospital KL), told the 

media recently that 67% of their patient numbers are medical tourists (The Sun, 9 July 2019). 

It was also reported that in the government-owned IJN, 20% of the patients are foreign patients 

(See Section 4; The Star, 13 March 2019). Also, to encourage medical specialists to serve in 

Malaysian hospitals, employment/professional pass are offered automatically to qualified 

foreign medical specialists with the condition that they are registered with the relevant 

professional bodies (MIDA 2017).  

In addition, the 79 partners registered with MHTC are entitled to enjoy the double 

deduction incentive on the expenditures incurred for the purpose of obtaining quality 

accreditation from five quality accreditation bodies / organisations, namely, JCIA, MSQH (See 

following Section: Regulation),  CHKS Accreditation Unit (CHKS) United Kingdom, The Australian 

Council on Health Care Standards (ACHS) and Accreditation Canada (MIDA 2017).  

Incentives provided in the 2018 Budget (MOF 2017) include double tax deduction for 

accreditation expenses for not only the hospitals but also ambulatory care centres and dental 

clinics; exemption of income on value of increased export of healthcare services rate to be 

increased from 50% to 100% for private healthcare and introduction of Flagship Medical 

Tourism Hospital Programme with special incentives (Table A2.4).  

 

A2.3.3 Regulation 

In the highly competitive medical tourism industry, quality is a determining factor in 

patients' choice of a particular location for services and treatment. To instil confidence in 

foreign patients, medical service providers sought international accreditation certification to 

assure service quality and safety. One of the highest levels of recognition accorded for quality 

medical service is the Joint Commission International (JCI) certification (See Section 2). 

Currently, there are 14 Malaysian medical service providers (out of 79 providers that are 

actively promoting medical tourism under the MHTC partnership programme) which have the 

certification. Many hospitals have multiple international accreditations such as the Joint 

Commission International in the USA, QHA Trent Accreditation in the United Kingdom and the 

 
34 Information provided by the CEO of a prominent private hospital in Penang..  
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Australian Council for Healthcare Standards (Khairunnisa and Hatta 2017). Locally, the 

Malaysian Society for Quality in Health (MSQH) was established in 1997 by the Ministry of 

Health (MOH) in partnership with the Association of Private Hospitals Malaysia (APHM) and 

Malaysian Medical Association (MMA). The objectives of MSQH are to advocate, promote, and 

support continuous quality improvements and safety in Malaysian healthcare arena. MSQH is 

recognized nationally and internationally as the leading Malaysian organization which 

promotes and improves safety and quality in the provision of healthcare services in Malaysia. 

Since the year 2000,  MSQH has conducted an accreditation programme for healthcare facilities 

and services in Malaysia. This programme which is recognised by the International Society for 

Quality in Healthcare (ISQua) has helped to raise healthcare travellers’ trust in healthcare 

industry providers in Malaysia. 

Another measure to ensure the quality and safety of medical service is to enact 

legislation to oversee the medical profession.  In this regard, the medical tourism industry is 

rigorously regulated by MOH to ensure impeccable standards of quality, safety, and ethics in 

Malaysian healthcare services. The healthcare industry has been regulated even before the 

country obtained its independence in 1957. Currently, there are 28 health legislations in 

Malaysia (MOH 2018).  The earliest healthcare legislation was the Nurses Act 1950 (Act 14) 

which was amended in 1985. The next was the Registration of Pharmacists Act 1951 (Act 371) 

which was revised in 1989. This profession is also regulated by the Registration of Pharmacists 

Regulations 2004. The legislations that cover the main professions and other main health-

related categories in the industry are given in Table A2.5.    

The primary objective of the regulations on the medical professionals is to require and 

ensure that they adhere to a code of conduct befitting their respective professions. The last 

of the medical professionals to be governed by regulations is the larger and diverse group of 

allied health practitioners such as audiologists, clinical psychologists, dental technologist, 

radiographer, dietician, nutritionist, physiotherapists and so on.  

Among the other regulations which are not on professionals, are those on food safety 

and drugs. The Food Safety and Quality Division (FSQD), MOH is responsible for ensuring food 

safety along the food supply chain in order to protect the public against health hazards and 

fraud in the preparation, sale, and use of food through the Food Act 1983 and its regulations 

as well as the Food Analyst Act 2011. The National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) 

ensures the quality, efficacy, and safety of drugs and medicine through the registration and 

licensing scheme. 
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To protect public health and safety, the medical devices industry is regulated by the 

Medical Device Authority (MDA) which ensures that medical devices are of high quality, 

effective and safe. The Medical Device Act 2012 deals with registration, licensing of an 

establishment to import and export, usage of medical devices and so on.  Under the Act, no 

medical device shall be imported, exported or placed in the market unless it is registered with 

the MDA. The medical device can only be registered when the MDA is fully satisfied with the 

results conducted on the medical device by an independent testing organisation known as 

the Conformity Assessment Body (CAB) which is registered with the MDA. Currently there are 

21 conformity assessment bodies registered with the MDA (MDA 2019). The CAB is responsible 

for independently assessing medical device manufacturers, importers and distributors to 

ensure that they comply with the Medical Devices Act 2012. The assessment process 

comprises of conducting a medical devices approval review; assessing the organization’s 

medical device Quality Management System, which must be compliant to ISO 13485; assessing 

to the Goods Distribution Practice for Medical Device (GDPMD) in accordance to the regulatory 

compliance set by the Medical Device Bureau for post-market surveillance. 

The medical fee that can be charged by private hospitals is regulated by the MOH. The 

Private Hospitals and Other Private Healthcare Facilities Regulations 2006 of the Private 

Healthcare Facilities and Services Act 1998 (13th Schedule) provides for the maximum 

chargeable fees for registered medical and dental practitioners practising in private hospitals 

in terms of their professional fees such as consultation and performance of procedures (The 

Star, 6 March 2014). The last revision of the maximum doctor’s fee schedule was in 2014. 

Also, private hospitals can charge higher medical fees, up to 25% higher, on healthcare 

travellers compared to local patients.35 

It is noted, however, that the other components of the hospital charges such as fees 

for accommodation, laboratory investigations, nursing care, use of equipment and operation 

room, and drugs administered were not regulated by the Act, 1998. This arose because of the 

fact that hospitals in different localities have different operating and maintenance cost 

structures.  

 

A2.3.4 Dispute Settlement 

 
35 Information provided by the CEO of a prominent private hospital in Penang 
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Statistics on medical negligence are not available especially data on the private sector 

but it is believed that the number of cases has been increasing. An indication of this trend 

before 2019 was the increase in indemnity subscriptions, increasing subscription rates, and 

medical malpractice insurance premiums for medical defence. In 2019, under the Medical 

Regulations 2017, it is compulsory for all medical practitioners to have indemnity insurance. It 

was reported that in 1986-1990, the number of medical negligence claims against government 

physicians in Malaysia was 61.  In 1991-1992 it was 36 cases (Hambali and Khodapanahandeh 

2014). Between 1995 and 1999 there were 117 reported cases of medical negligence 

(Khairunnisa and Hatta 2017). From 2006 to 2011, there was an increase of litigations against 

government doctors from 29 to 56 cases (The Star, 17 November 2013).  

It is difficult for patients to initiate medical negligence cases as the amount of 

information that they can provide is limited. There is no legislation to compel healthcare 

providers to allow patients to access medical records before they decide to commence court 

actions.  Also, medical negligence cases take a long time before they are heard in court. Due 

to the complexity of filing medical negligence cases, it is believed that many cases were 

settled out of court. Also, the mediation centre was set up by the Bar Council in 1999 to assist 

parties to resolve all court disputes including medical disputes. In 2013, the Malaysian Medical 

Association (MMA) and the Medico-Legal Society of Malaysia (MLSM) established the mediation 

bureau specifically to help resolve medical disputes and settle cases out of court (The Star, 

17 November 2013).  The main difficulties faced in dispute settlements are indicated in Table 

A2.6. 

 

A2.4 Economic Features 

 

A2.4.1 Number of Healthcare Tourists and Revenue 

The active promotion of medical tourism, as a source of earning foreign exchange, in 

Malaysia has achieved notable success in attracting healthcare travellers into the country. The 

number of healthcare arrivals and medical tourism receipts has increased steadily since 2002, 

although there was a slight dip in healthcare travellers in 2009 due to the global financial 

crisis. There was also a drop in healthcare travelers in 2015 but medical tourism receipts were 

not negatively affected.  There were only about 85 thousand healthcare travelers to Malaysia 

in 2002 but it has since increased to 1.2 million in 2018, giving an average compound annual 

growth rate of 18%. In terms of medical tourism receipts, the increase was even more 
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impressive, rising from a low of RM 36 million in 2002 to RM 1.5 billion in 2018, with an average 

compound annual growth rate of 26.3%.  The ratio of healthcare travellers to total tourist 

arrivals increased from 0.64% in 2002 to 4.65% in 2018. Although the contributions of medical 

tourism receipts to both total tourism revenue and GDP are still low, nevertheless, they have 

been rising significantly. The contribution of medical tourism receipts to tourist revenue rose 

from 0.13% to 1.78% in 2018, averaging an annual growth rate of 17.6%. Similarly, medical 

tourism revenue's contribution to GDP increased ten-fold from 0.01% to 0.1% in 2002 and 

2018 respectively (Table A2.7). 

Cumulatively, from 2002 to 2018, Malaysia has provided healthcare facilities to over 

9.5 million medical travellers (although there may be double-counting as there may be repeat 

healthcare travellers in different years) from all over the world. This is set to rise further. 

According to the Malaysian Association of Tour and Travel Agents, healthcare travellers tend 

to stay longer compared to the usual tourists. On average, a healthcare traveller spends a 

minimum of two weeks in the country. After their treatment, they prefer to recuperate in 

Malaysia and can stay for longer periods. (MHTC 24 April 2017). Thus there are other incidental 

expenses incurred on food, accommodation, touring and the like by healthcare travellers aside 

from medical expenses.  

It is estimated that medical tourism revenue will rise to RM1.8 billion in 2019 and to 

RM2.8 billion in 2020, with corresponding economic impact amounting to RM6 billion (The 

Edge Markets, 25 April 2019) and to RM10 billion respectively (The Malaysian Reserve, 18 

March 2018; MHTC 2018).36  In fact, Transparency Market Research (2017) forecasted that 

medical tourism in Malaysia will grow at a compound annual growth rate of 30.1% per annum 

from 2016 to 2024 and that revenue would increase to US3.5 (RM14) billion by 2024.  

Among the destinations where medical tourism is promoted, Penang is the most 

preferred destination. From 2006 to 2008, medical tourism revenue earned by hospitals in 

Penang was RM129, 156 and 173 million respectively (Chan 2009), contributing to 63%, 61% 

and 58% to total medical tourism revenue in Malaysia (see Table 7). It maintained its leading 

position over the years. In 2012 and 2013, it received over 60% of the total healthcare 

travellers each year, generating RM320 million and RM370 million. This accounted for 53% 

and 51% of total medical tourism revenue in the country in these two years (Penang Global 

 
36 The economic impact is based on a multiplier effect of 2.23 times hospital receipts which factors in out-of-

hospital spending such as wellness, transportation, accommodation, and tourism activities, Multiplier effect estimated in 

The Global Wellness Tourism Report 2014 by the Stanford Research Institute 
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Tourism undated). Its share to total medical tourist arrivals and revenue has dropped 

somewhat in 2017, receiving 382,164 healthcare travellers (36.4% of total arrivals) and RM550.3 

million (42.3% of total medical tourism revenue) (Buletin Mutiara, 17 April 2018).   

The success of Penang as a medical tourist destination is due not only to its excellent 

healthcare infrastructure, well trained medical specialists and affordable treatment costs but 

also to its perfect environment for rejuvenation and convalescence. It is well known as a 

holiday resort for relaxation.   

It is evident that the healthcare travel industry has experienced tremendous growth in 

the last twenty years. In fact, Malaysia’s rapid development in the healthcare travel industry 

has received several global recognitions including the prestigious “Destination of the Year” by 

the International Medical Travel Journal (IMTJ) for three years in a row (2015 - 2017) and the 

award from International Living, in their Annual Global Retirement Index, as the country with 

the “Best Healthcare System in the World” for three consecutive years (2015-2017) and for 

2019 as well (MHTC, 2019).  

 

A2.4.2 Market Structure 

Although there are more than 200 private healthcare institutions in the country (see 

Table A2.8), due to a variety of reasons such as limitations on infrastructure, workforce, capital 

investment, accreditation and so on, not all are active in the medical tourism sector. The 

medical tourism industry is dominated by three big local healthcare groups and a few 

prominent private healthcare institutions backed by local conglomerates. Most of these 

institutions are located in the Klang Valley.  

KPJ Healthcare Berhad is a subsidiary company of Johor Corporation which, aside from 

healthcare, has other business ranging from agro-business to industrial and property 

development. KPJ currently has 25 hospitals in Malaysia and has invested overseas, owning 2 

hospitals in Indonesia, 1 in Thailand and 1 in Bangladesh via acquisitions. In 2017, it has 3000 

licensed beds 1022 medical consultants, and 13422 supporting staff (KPJ various issues).  

Pantai Holdings Sdn Bhd (Pantai Group) has a network of 10 Pantai Hospitals and 4 

Gleneagles Hospitals in Malaysia. It is part of Parkway Pantai Limited, which is one of Asia's 

largest private healthcare groups with 31 hospitals throughout the region, including Singapore, 

Malaysia, India, China, Brunei, and the United Arab Emirates. Parkway Pantai Limited is, in turn, 

a subsidiary of IHH Healthcare Berhad (IHH), the second largest healthcare group in the world 

by market capitalisation. IHH also owns 75% of the Acıbadem Healthcare Group which is a 
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Turkish healthcare institution, operating 21 hospitals and 16 medical centres in Turkey. The 

majority shareholder of IHH is Khazanah Nasional, the Malaysian government sovereign wealth 

fund (Market Screener 2019). Other important shareholders of IHH include Mitsui of Japan and 

EPF (Employees Provident Fund) and Citigroup. Pantai Group has 890 doctors and 2800 nurses 

in its Malaysian hospitals (Pantai Group various issues). Khazanah also owns Prince Court 

Medical Centre, which is also promoted actively as a medical tourism destination. As both the 

IHH group and Price Court Medical Centre are owned by Khazanah, they have a collaboration 

agreement to provide shared services support and operational improvement initiatives (The 

Star, 22 March 2018). 

The third major group of healthcare institutions is the Ramsay Sime Darby Healthcare 

group. It is a joint venture arrangement between Sime Darby Berhad (where the major 

shareholder is Pemodalan Nasional Berhad, the government investment company) and 

Australia-based Ramsay Healthcare (Ramsay Healthcare various issues). It operates three 

hospitals in Malaysia and three in Indonesia. In Malaysia, it has 317 specialists and 2000 support 

staff. 

It is evident the three major hospital groups that are actively involved in the medical 

tourism industry in the country are companies where the government has substantial stakes. 

An advantage of government-linked healthcare institutions being actively involved in the 

medical tourism industry is that it facilitates coordination and initiatives in the effort in 

promoting and driving the industry to further growth. The participation of KPJ and IHH, which 

involved government funds at the State level and Federal level respectively in the medical 

tourism industry are often criticized on grounds that they crowd out local patient as the higher 

charges would make the services unaffordable to large sections of the population. This 

involvement implied conflict of interest and the existence of divergent priorities of the 

government since the primary purpose of public healthcare is to provide affordable healthcare 

to the general public. However medical tourism revenue, earned from these government-

corporatized healthcare institutions can help to sustain and upgrade the facilities to local 

private health care users' benefit, providing Malaysians with alternatives to crowded public 

health care provision (Ormond, Wong and Chan 2014). Moreover, as Table 10 shows, the vast 

majority of patients' admissions to private hospitals are Malaysians. In 2016 for example, there 

were 4.9 million admissions and outpatient attendances in private hospitals but there were 

only 921 thousand healthcare travellers (Table 5). Admittedly this comparison does not give 
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the full picture as there were 252 private hospitals in 2016 but only 79 (in 2019)  are actively 

involved in medical tourism but it is nevertheless a good indicator of the situation. 

Another major government-owned private institution in the medical tourism industry 

is the National Heart Institute (IJN). MHTC has identified IJN as the flagship hospital for 

cardiology treatment and cardiac surgery. It was corporatized in 1992 as a heart specialist 

institution committed to delivering advanced standards in cardiovascular and thoracic 

medicine for adult and paediatric heart patients. It has gained recognition as one of the leading 

Cardiovascular and Thoracic Centre in the region. In 2017, IJN launched its IJN Private, the 

private outpatient clinic that serves private paying patients using insurance or self- payment. 

There was recent criticism that it is losing its focus on serving the public patients and is leaning 

towards profit-driven private healthcare (The Star, 13 March 2019). However, it has shown that 

the quality of service was not compromised as waiting time for procedures was much shorter 

compared to other countries. In addition, 80% of the patients seeking treatment at IJN are 

public patients. To enhance its role in medical tourism, IJN has plans to open three more 

branches in Klang Valley, Johor Bahru and Penang respectively (The Star, 19 October 2018).  

There are more than 95 doctors in IJN and 80% of them are specialists as consultant 

cardiologists, cardiologists, cardiothoracic surgeons, paediatric cardiologists and anaesthetists 

(NST, 22 September 2014). Another government-owned (Khazanah) private hospital, Prince 

Court Medical Centre has 132 doctors and specialists.  

Among the independent private hospitals which are key players in the industry are 

Sunway Medical Centre, Thomson Hospital and three Penang-based hospitals, namely,  Island 

Hospital, Loh Guan Lye Specialists Centre and Penang Adventist Hospital. Sunway Medical 

Centre, owned by Sunway Group, one of Malaysia’s biggest conglomerates, has more than 60 

specialists and more than 2000 supporting staff. It has opened another medical centre in Kuala 

Lumpur in October 2018 and will open a new one in Penang in 2020. Thomson Hospital, 

owned by a Singapore company, TMC Life Sciences Berhad, has over 100 medical and surgical 

consultants. Both hospitals are currently embarking on huge expansion plans to meet the 

increasing demand in the medical tourism market. In Penang, Island Hospital and Loh Guan 

Lye Specialists Centre have more than 50 specialists each while Penang Adventist Hospital has 

over 80 specialists.  

A multinational chain of hospitals that operate in Malaysia is Columbia Asia owned by 

International Columbia, US. It has 29 medical facilities (hospitals/clinics/extended care 

facilities) across Asia, with 12 in Malaysia. Its hospitals, which are relatively small with no more 
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than 100 beds per hospital, are built in the suburbs, rather than the central city areas. 

However, it is not a key player in the medical tourism in Malaysia.   

The main hospitals in the three groups of government-related groups, as well as the 

key players in the industry, are Elite members of the MHTC partnership programme (see 

Section 3). MHTC is responsible for the promotion, business development, facilitation, 

networking, regulation and handling all inquiries on health tourism in Malaysia. In their effort 

to promote Malaysia Healthcare globally, it works closely with industry stakeholders, 

particularly the private Malaysian healthcare institutions. Its Partnership Programme certifies 

the healthcare facilities including standards of service and quality medical care provided by 

the participating members which are screened by stringent criteria before admission as 

members. As stated earlier, currently, there are 79 partners in the programme, of which 21 are 

Elite and 58 are Ordinary members. MHTC Elite Partners represent the most prestigious private 

healthcare institutions in the country. All Elite Partners are accredited by international 

healthcare accreditation agencies, such as the Joint Commission International (JCI), Malaysian 

Society for Quality in Health (MSQH), the Australian Council on Healthcare Standards (ACHS), 

Accreditations Canada, and the CHKS Accreditation Unit (UK). An ordinary member institution 

possesses at least one accreditation from international healthcare accreditation bodies.   

Of the Elite members, 3 are from the KPJ group, 3 from Pantai Group, 3 from Ramsay 

Sime Darby Group, 2 government-owned hospitals: IJN and Prince Court Medical Centre, while 

the rest are independent private hospitals. By location, 15 of the hospitals are in the Klang 

Valley, while 4 are located in Penang and 1 is in Malacca. Also, as fertility treatment is one of 

the most popular treatments sought by healthcare travellers, it is not surprising that among 

the elite members, there are three that specialise in fertility treatment.  

 

A2.4.3 Countries of origin of healthcare travellers 

The majority of healthcare travellers in Malaysia since the policy of attracting these 

travellers were actively pursued after 1998, are from neighbouring countries especially 

Indonesia. Although the share of Indonesian travellers in total healthcare travellers in Malaysia 

has declined over the years, it nevertheless remains the most important source of healthcare 

travellers in Malaysia. Apart from the main factors that accounted for the success of Malaysia 

as a major destination for healthcare travellers discussed earlier, from the perspective of 

Indonesian healthcare travellers, Malaysia is a very desirable option due to the shared 

common language and culture, food and the proximity of the two countries.  
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In 2007, 72% of the healthcare travellers were from Indonesia, 10% from Singapore, 

5% from Japan, 3% from Europe and 3% from India. The favourite destinations were Penang, 

Malacca and Johor Baru (The Star, 14 February 2009). In 2010 and 2011, the top ten source 

countries of healthcare travellers for Malaysia were Indonesia, India, Japan, UK, China and 

Hong Kong, US, Australia, Iran, Libya and Nepal (Suleiman 2013). Indonesia remained the most 

important source market, contributing to more than 70% to the total number of healthcare 

travellers in both the years.  

In 2015, Malaysia Healthcare’s markets are Indonesia, constituting 62% of total 

healthcare travellers, followed by the Middle East (7.4 %), India (3%), China (2.6 %t), Japan 

(2.6 %), Australia and New Zealand (2.5%) and the UK (2.5 %) (Pemandu 2015). Half of the 

healthcare travellers in Malaysia in 2017 come from Indonesia with the rest coming from China, 

India, Vietnam, Myanmar, Bangladesh and the Middle East (MHTC, 13 September 2018). The 

focus areas as key markets have largely remained unchanged over the years. In 2017, MHTC 

identified Indonesia, China, Myanmar, and Vietnam as key markets, based on the current 

volume of healthcare tourists received as well as growth potential due to the expanding 

middle-class segments in these economies.  This is the segment that has the capacity to travel 

abroad for healthcare treatment.  At the same time, more efforts were made to promote the 

healthcare industry in other secondary important markets such as Singapore, Brunei, 

Bangladesh, the Middle East, India, Australia and New Zealand (Pemandu, 2017, MHTC 2 April 

2017).  

 

A2.4.4 Types of Treatment  

According to Mordor Intelligence (2018), the global medical tourism market in 2018 is 

segmented by types of treatment. In 2018, cosmetic treatment, dental treatment, 

cardiovascular treatment, orthopaedic treatment, bariatric treatment (on weight loss) 

contributed to the bulk of revenue.  

The treatments sought after by healthcare travellers in Malaysia follow the global 

trend. In 2016, cardiology, oncology, orthopaedics, fertility treatment, dental care, and 

cosmetic surgery are the top six treatments sought by healthcare travellers (MHTC 24 April 

2017). In 2017, the top medical fields in demand remain the same: cardiology, fertility 

treatment, orthopaedics, oncology, neurology, gastroenterology, dental care and cosmetic 

surgery (MHTC 13 September 2018). To propel the industry to the next level of growth, there 

was a need to carve a niche identity in the industry. It was decided that cardiology and fertility 
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treatments would be used to provide the catalyst for growth as the industry excels in these 

two areas (MHTC 2018). 

It is difficult to ascertain the contribution by the type of treatment to medical tourism 

revenue in Malaysia as relevant data are not readily available. It was reported however in 

2016, dental treatment was the largest contributor, accounting for 36% of healthcare travellers 

and generating about RM399 million in revenue (TMR 2017). This is followed by 

aesthetics/cosmetic surgery, orthopaedic treatment, and health screening. The four types of 

treatment accounted for more than 70% of the total medical tourism revenue in 2016.  

Table A2.8 provides the main treatment service offerings to medical tourists. An 

attempt is made to place the relative importance of each treatment offered by the hospitals 

but it involves an element of arbitrariness. Most of the hospitals have centres of excellence 

dedicated to their important treatment offerings. The health groups such as KPJ, Pantai and 

Ramsay Sime Darby have centres in one or more of their hospitals. The KPJ group listed the 

following as its major specialist services offered to medical tourists: cardiac services, cosmetic 

and reconstructive services, oncology, ophthalmology, orthopaedics, bariatric services, 

rehabilitation services and premier health screening (KPJ various issues). The Ramsay Sime 

Darby group’s major services include health screening, oncology, cardiology, OBG, paediatrics 

and orthopaedics. The Pantai Group did not specify its main services but instead stated that 

it offers the full spectrum of integrated healthcare services (Pantai Group, various issues). IJN 

obviously focuses on cardiology services. Alpha Fertility Centre, Fertility Associates and SUNfert 

(which has four branches) offer fertility treatment exclusively.  

Sunway Medical Centre listed a full range of medical services and it is difficult to sort 

out the main ones (SMC various issues). Among the four hospitals in Penang which are MHTC 

Elite members, 3 are independent private hospitals (the other is Gleneagles which is from the 

Pantai Group). Island hospital listed oncology, cardiology, orthopaedics, plastic surgery and 

digestive disease among its main service offerings (IH various issues). Loh Guan Lye Specialist 

Centre’s main services include oncology, cardiology, fertility treatment, dental services and 

plastic and reconstructive services (LGL various issues). Penang Adventist Hospital offers a 

whole range of specialist services but has centres catering for cardiology, oncology, dental 

care, digestive and liver health, cosmetic and reconstructive surgery and renal care (PAH 

various issues).  

 

A2.5. Supply-Side Capability 
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A2.5.1 Health Expenditure 

Malaysia which has a mixed private and public healthcare system, was recently 

described as having the best healthcare system in the world (See Section 3). Although the 

private sector has played an important role in the development of the healthcare system 

especially since the promotion of medical tourism after 1998, the system is nevertheless still 

dominated by the public sector. Since Independence, the majority of the population depends 

on public sector healthcare service which is very inexpensive as it is heavily subsidised and 

financed by taxation.  It was estimated that revenue receipts from public sector hospitals and 

clinics were only at about 2% of its expenditure (Chua and Cheah 2012). Public health 

expenditure has traditionally formed the second largest component (after education sector 

expenditure) in the government annual budget contributing to an average of about 7.9% 

between 2008 and 2016 (Table A2.9). Nevertheless, health spending as a percentage of GDP, 

at an average of 4.5% between 2008 and 2016 is still very far below that of OECD countries 

which is 9% in 2016 (OECD 2017). Although public health expenditure has increased steadily 

in the last few years, rising from RM 23.3 billion to in 2013 to RM 26.7 billion in 2016, private 

health expenditure has kept pace. The share of private expenditure in total expenditure 

remained almost constant at about 48% in the same period. This is due to the rapid 

development of the private sector healthcare industry, in part, as a result of medical tourism. 

Many of the major hospitals (see Section 4) have embarked on huge expansion projects, which 

require heavy capital investments, to meet the expected increase in healthcare travellers. 

 

A2.5.2 Hospitals 

Malaysia inherited a healthcare system from the British upon independence in 

1957.Services were largely based in the urban areas. After Independence, primary health care 

services were prioritised and were expanded to the rural areas where a large section of the 

population lived. A three-tier primary healthcare model existed from 1956 to 1970, with the 

first-tier being the main health centres which have doctors and dentists, the second-tier health 

subcentres with medical assistants and nurses and the third-tier midwife clinics (Safurah et al 

2013). Since 1970, the three-tier system was replaced by a two-tier system which consisted of 

health clinics and community clinics. Each health clinic covers about 15,000 to 20,000 people 

while each community clinic covers 200 to 4000 people.  Health clinics have doctors, dentists, 

pharmacists, and other healthcare officers. Services provided include outpatient services, 

dental care, maternal and child health (MCH) care, health promotion and family planning. The 
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smaller community clinics are usually manned by nurses and midwives and they provide  MCH 

care, home care and family planning. The objective of these clinics without in-patient facilities 

is to increase the spread of the public healthcare system to reach as much as the population 

as possible.  

The public hospital system consists of smaller district hospitals, situated in the smaller 

towns and the larger hospitals, which have specialists, situated in the larger urban areas. These 

hospitals provide both out-patient and in-patient services. Depending on the facilities and 

manpower, the smaller district hospitals also provide simple surgical procedures while the 

complicated procedures are usually performed at the larger urban hospitals. In the private 

sector, a market for primary healthcare has existed since colonial times. There are many 

private clinics, with more than 7500 of them in 2017 (Table 8). These clinics, usually located 

in shop lots, are operated by private general practitioners who provide healthcare service to 

the public largely in urban areas. 

The number of private hospitals is actually more than the number of public hospitals 

(Table 10). In 2009, there were 251 private hospitals compared to 147 public hospitals. This 

situation has not changed significantly over the years.  In 2017, there were 223 private hospitals 

compared to 150 public hospitals. But generally the private hospitals are smaller and thus 

have fewer beds. Due to the growth in medical tourism, investment in the private sector has 

increased tremendously. Thus, the rate of growth of private hospitals has been phenomenal, 

considering that in 1980 there were only 80 private hospitals in the country (Lee 2015). There 

has been a misconception that private hospitals have better doctors and specialists than 

public hospitals. And the latter is perceived catering for the poor.  Although it is true that 

many specialists leave the public hospitals to join the private hospitals due to economic 

reasons, public hospitals are still able to provide quality healthcare to the general public.  

However, private hospitals are better equipped with more advanced medical equipment. 

According to Ng et al (2014), 75 out of the 105 magnetic resonance imaging (MRI) machines, 

91 out of 143 computerised tomography (CT) scan machines were in private hospitals 

compared to the public sector in 2014.  

Although there are 224 private hospitals, not all are actively involved in medical 

tourism. As discussed in Section 3, there are 79 (or 35%) private hospitals (including the 

government-owned IJN (National Heart Institute), that promote medical tourism under the 

MHTC partnership programme. It does not imply, however, that the hospitals that do not 

promote medical tourism do not receive healthcare travellers. Some are incorporated as not-
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for-profit community hospitals, for example, Lam Wah Ee Hospital in Penang, have foreign 

patients. The major hospitals in the MHTC partnership programme are well capitalized which 

contribute significantly to the growth of the healthcare travellers industry in terms of the 

number of medical specialists and consultants, hospital facilities and equipment.     

Public hospital beds easily outnumber private hospital beds by a ratio of 3 to 1. For 

example, in 2017, there were 43,833 public hospital beds compared to 13,646 private hospital 

beds. Correspondingly, the number of admissions in public hospitals is more than double that 

in private hospitals (2.528 million public hospitals admissions compared to 1.045 million 

private hospital admissions in 2017).  As a result of cramming too many beds to cater for large 

numbers of admissions and the shortage of manpower, government hospitals suffer from 

congestion leading to long queues and waiting time for both admissions and outpatients. The 

total (private and public hospitals) bed-population ratio of 1:523 (= 1.9 beds per 1000 

population) is very much below the OECD of 4.7 per 1000 population in 2015 (OECD 2017). 

 

A2.5.3 Medical Personnel 

Malaysian medical graduates from local or recognised medical schools from 

universities abroad have to apply for temporary registration with the Malaysian Medical Council 

(MMC) before they can start their two-year housemanship. The list of recognised foreign 

medical schools is compiled by the MMC. After attaining their qualification as medical officers, 

they will then be registered by the Malaysian Medical Council as “Fully Registered”. They also 

need to serve 3 years as “compulsory government service” before they can start private 

practice. Malaysian graduates from non-recognised medical schools, have to sit and pass a 

Qualifying Examination before they are permitted to register with MMC. 

The public healthcare system consists of hospitals, health clinics, community clinics 

as well as the recent lMalaysia clinics (there are also mobile clinics and flying doctor services). 

The number of doctors serving in these public healthcare facilities was 43,348 about three 

times the number of doctors in the private sector (Table A2.11). The majority of private doctors 

serve as general practitioners operating private clinics in urban areas. In 2017, the doctor per 

1000 population at 1.8 (or doctor-population ratio 1:554 ) has some way to go before it 

approaches the OECD average of 3.4 (OECD 2017). 

A medical officer has to accumulate sufficient experience before he can pursue 

postgraduate studies to become a specialist. The course usually takes about 4-5 years. He 
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also needs to undergo another 2-4 years of supervised training as a specialist. Once he has 

met the criteria to be a specialist, he has to register with the MMC as a specialist. 

The total number of doctors, comprising medical officers and specialists, who worked 

in both public and private hospitals and universities (excluding public and private health 

clinics) was 19,927 in 2013 (CRC various years). Of this total, 12,139 (or 61%) were medical 

officers and the rest (7788) were specialists. Private hospitals have 44% (or 3420) of the 

specialists. Between 2009 and 2013, the compound annual growth rates (CAGR) for total 

specialists, public sector specialists and private sector specialists are 5.7%, 5.4% and 6.2% 

respectively.  

Table A2.12 provides the workforce in the main categories which are popular among 

healthcare travellers in Malaysia. These specialisations include cardiology, oncology, 

orthopaedics, and cosmetic surgery. It is evident that in each of the categories, except for 

plastic and reconstructive surgery, there are more specialists in the private sector than the 

public sector. This is likely in response to market demand of healthcare travellers.  

Although national statistics pertaining to the training of the specialists are not available, 

it is believed that a vast majority of the current specialists is foreign-trained. Based on a check 

on the websites of several prominent hospitals which are actively promoting medical tourism, 

the proportion of foreign-trained specialist to total number of specialists is as high as 80%.37 

However, increasingly more specialists, especially among the younger specialists, are trained 

locally. Thus the proportion of foreign-trained specialist will decrease in future.   

Official statistics in recent years are unavailable. Assuming that the CAGR stated earlier 

remained the same from 2013 to 2018, the total number of specialists, public sector specialists 

and private sector specialists in 2018 are estimated to be 10293, 5681 and 4612 respectively38.  

These over-estimated figures obviously are still insufficient to serve a nation of 32 

million. A major reason why medical officers are reluctant to specialise is the long duration of 

four years taken to complete the course. This requirement conflicts with other priorities of 

medical officers.  A survey on the data published by the various private hospitals indicates 

that the main medical specialisation areas have remained the same for the private sector 

(Table A2.13). 

 
37 According to the CEO of a prominent hospital in Penang, more than 80% of the specialists in his hospital are 

foreign-trained.  
38 However this does not correspond to a report in 2017 that the country has only 7000 specialists (Star 11 June 

2017). 
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Dentistry is one of the main sectors that are popular among medical tourists in 

Malaysia. The industry is somewhat different from the others as the service is not only readily 

available in the hospitals but also in private clinics in the urban areas since dental surgical 

procedures are relatively not complicated. Thus, medical tourists seeking dental care are 

found in both private hospitals and private clinics.  

Most of the major hospitals which promote medical tourism have dental care centres 

to cater to patients but dental care is not the most prioritised areas. From 2009 to 2017, the 

dentist to population ratio improved significantly from 1:7936 to 1:3728 (or 2.7 dentists to 

10,000 population) (Table A2.14). This is below the average for high-income countries in 2014, 

which is at 5.8 (WHO, 2014). Private dental clinics play an important role in attracting medical 

tourists who require non-complicated dental procedures. It is therefore not surprising that the 

number of registered private dental clinics has now outnumbered the number of public dental 

clinics.  

There are more pharmacists in the public sector than in the private sector. Pharmacists 

in the private sector are either in the hospitals or in the numerous pharmacies situated in 

urban areas. The pharmacist-population ratio has improved from 1:4137 in 2009 to 1: 1:2773. 

The ratio in 2014 was 1: 2448, which is 4.1 pharmacists per 10,000 persons, was better than 

the average of upper middle-income countries which was 3.1 in 2014 (WHO 2014).  

The number of nurses in the public sector is more than twice that in the private sector. 

The nurse-population increased from 1: 477 in 2009 to 1:303 in 2017. The ratio in 2014 at 30.8 

nurses per 10,000 persons was better than the average at 25.3 for upper middle-income 

countries in 2014 (WHO 2014). 

 

A2.6. Adverse Effects and Actions Taken  

While the benefits of the ever-increasing inflow of foreign patients are clearly 

recognised, rumbles of discontent have begun to surface. This was particularly evident in 

Penang state, which, as noted before, attracts the bulk of all medical tourists coming to 

Malaysia. The state executive member in charge of health for the state expressed fears that 

medical tourists were crowding out local patients in the publicly- run Penang General Hospital 

(PGH).  

This occurs when a medical traveller who is admitted to a private hospital develops 

complications that were not foreseen in the beginning. And if these complications require 

specialist attention not available in the private facility he/she will be referred to PGH if such 
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specialists are found there. For example, in sub-specialities such as rheumatology and nuclear 

medicine, all specialists in the state are located in the PGH . Referrals to such specialists from 

the private hospitals on behalf of medical tourists compete with locals struggling to get 

appointments. And if medical tourists are admitted, foreign patients take up bed spaces in the 

already crowded facility that might have otherwise gone to locals.  Furthermore, foreign 

patients who can no longer afford long stays at the private hospital either to recuperate or to 

receive intensive care often opt to transfer to PGH because, although they are charged full 

fees, the cost borne remains substantially below what they would pay in the private facility. 

Being a publicly funded medical facility, PGH cannot turn away patients (Mok, 2013). 

In order to reduce this problem, the state has organized meetings with private 

hospitals. One of the solutions suggested is for private hospitals to take in medical tourists 

based on their respective resource capacities and capabilities; this will at least reduce future 

spill-overs to the public hospital (Mok, 2013). 

There were also early fears that the financially lucrative medical tourism concentrated 

in the private health care sector will draw away highly trained and experienced medical care 

personnel way from the overcrowded and overworked public healthcare system.  This 

prompted the government to allow major public hospitals to set up private wings, where 

patients are charged full fees.  This scheme was initiated to allow government doctors to earn 

extra income and reduce their incentive to migrate to the private sector. Major government 

hospitals that have set up private wings include University Malaya Medical Centre (UMMC), 

Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre (UKMMC), and at the Putrajaya and Selayang 

hospitals (Sun Daily 27 May 2014).  

There are strict regulations to prevent abuse; at the UMMC, for example, government 

doctors are allowed to work in the private wing for only three sessions a week and these 

sessions are limited to the afternoon and after office hours. In practice, many doctors are only 

able to benefit from one or two sessions a week due to their commitments in the public wing. 

Moreover, doctors are not allowed to transfer their private patients to the public wing. Doctors 

found to be flouting these regulations are subject to disciplinary action including suspension 

(Sun, 27 May 2014).  There have been allegations of abuse of the system including claims that 

some senior medical consultants allocate their office hours in the public wing to seeing their 

full-paying patients because of the higher earnings to be made. However, the Malaysian 

Medical Association (MMA) believes that such lapses are not widespread (Sun, 27 May, 2014; 

Idris, 2010). 
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Another approach used by the government to reduce the loss of specialists to the 

private sector is to permit government specialists to work in private hospitals one day per 

week. As most public hospitals do not have private wings, the latter approach is more often 

practised especially in the major cities that have private hospitals which are actively involved 

in promoting medical tourism such as Kuala Lumpur, Penang and Johor Bahru. In addition, 

government doctors, including general practitioners, are allowed to provide locum services in 

the private sector on a controlled basis. 

 

A2.7. Challenges  

Several short-term or immediate challenges that the industry are likely to face include 

the following: 

1. Jaminan Kesehatan Nasional 

One of the major challenges faced by private hospitals dependent heavily on 

Indonesian patients was the Jaminan Kesehatan Nasional Programme (JKN) in Indonesia that 

took effect in 2014. Meant to cover all Indonesians, its coverage has expanded to about 75% 

of the population by April 2018 and it is hoped that the coverage will increase to 95% by 

2019. It is providing access to health services, especially for the poor and the near-poor or the 

bottom 40% of the population by income (Britton, Koseki and Dutta, 2018). Since the start of 

the programme, Penang hospitals reported a significant drop in medical tourists from Indonesia 

(Liew and Lim, 2015).  

The Chief Executive Officer of Gleneagles Hospital in Penang estimated that a reduction 

of a quarter of the peak Indonesian visits in 2013 would translate into a revenue loss of RM100 

million for all private hospitals in Penang. And in the extreme scenario of a complete halt of 

Indonesians coming to Penang would result in losses equivalent to the closure of two 

medium-sized hospitals (cited in Liew and Lim, 2015). 

The Penang Adventist Hospital where about 92% of medical tourists are Indonesian, 

appeared less perturbed by the development. Its director of business development and 

marketing noted that the JKI might reduce patients by about 5% since its greatest impact will 

be on lower income group; middle-and higher- income class patients will still find treatment 

abroad attractive (cited in Liew and Lim, 2015). In any case, the uptake of JKN, despite its 

claimed coverage, appears to be slow due to misgivings on the part of patients, including the 

perception that patients in Java are better served by JKN than patients elsewhere (Ekawati et 
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al., 2017). This suggests that there is a potential tremendous base available in Indonesia that 

can still be tapped. 

The longer-term solution is, of course, to move away from over-dependence on a 

single source country. Potential markets include Myanmar, Vietnam, China, and Bangladesh— 

where a growing middle class is finding charges in government hospitals either too high, or the 

standards of service too low, and domestic private alternatives too few. Of course, the 

Malaysian Government support for these initiatives is crucial and thankfully appears to be 

forthcoming.  

2. Weakening Ringgit 

Hospitals engaged in medical tourism are also concerned about the financial 

implication of currency volatility. Although this is a short-term concern it can affect the 

bottom-line of hospitals severely. On the one hand, the weakening ringgit has made 

destinations like Singapore unattractive because its strong dollar translates into high medical 

care costs to medical tourists. The IHH Healthcare group, for example, noted a 65.8% fall in 

profits in the second quarter of 2018, and attributed it largely to the drop in the number of 

patients from Indonesia (Singapore Business, 28 August 2018). And by the same token, the 

weakening ringgit makes medical care costs in Malaysia even more affordable to the medical 

tourist (Malaysian Reserve, 2 Jan. 2019). On the other hand, many of the key inputs in the 

healthcare industry like drugs, medical supplies, and medical equipment are imported inputs 

denominated in US dollars. A weakening ringgit raises the cost of these inputs and hospitals 

are left with the difficult choice of absorbing the rising cost or passing it on to patients. The 

jury is still out on whether or not the net outcome of these opposing effects of the weak 

ringgit will favour the Malaysian health tourism sector. 

3. Long-term Prospects 

The longer term challenge the industry must face up to is to realistically assess the 

long term prospects of the industry. In the current phase, with medical travelers flooding into 

the country, many hospitals serving them are scurrying to expand physical infrastructure to 

accommodate them, and expanding services apart from medical services, to meet, greet and 

house them. New hospitals by new players are also in the pipeline to tap into this lucrative 

market. But the market cannot grow forever and at least three developments would point to 

this. First, as the medical services in the source countries improve and their own capacities to 

serve their citizens grow, there will be growing pressures within these source countries to 

restrain their citizens from travelling abroad for medical attention. The loss of foreign exchange 
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suffered by these source countries on account of medical travelers alone will be a strong 

reason to discourage their citizens from seeking medical attention abroad. Second, as incomes 

in these source countries increase, healthcare travelers will likely explore other healthcare 

destinations, especially for specialized services, because cost becomes less of an issue. Thus, 

for example, people who come to Malaysia seeking cosmetic surgery because it is closer and 

cheaper may turn to a destination like Korea, which is famed for such services, even if it costs 

more. Third, the fact that the majority of Malaysian specialists are foreign trained is a major 

pull factor. This advantage is likely to be eroded over time as more and more specialists 

become domestically trained. Unless, their expertise level is known to be as good as foreign 

trained specialists (and this knowledge is transmitted through personal experiences of patients 

through word of mouth accounts), Malaysia’s attraction as a medical tourism destination may 

be adversely impacted. 

Industry players in Malaysia appear to be oblivious about these issues or at least, 

appear not to be too worried about such a prospect. Being a long-term prospect (and no one 

can foresee how long it will take for these developments to affect the local medical tourism 

market) not much weight is being given to it. But one can foresee a time when high cost 

players will be forced to close operations and long-time players being left with excess 

capacities, if these issues are not addressed in a timely fashion. 



ผ2-31 
 

Table A2.1 

Preferred destinations and expected cost savings for US patients 

Destination % Cost Savings 

India 65-95 

Malaysia 65-80 

Thailand 50-75 

Turkey 50-65 

Mexico 40-65 

Costa Rica 45-65 

Taiwan 40-55 

South Korea 30-45 

Singapore 25-40 

Brazil 20-30 

 

     Source: Patients Without Borders (as cited in Surendra, 2017) 
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Table A2.2 

Average prices (USD thousand) in Major Medical Tourism Countries in Asia, 2019 

Procedure US India Thailand Singapore Malaysia 

Heart bypass 123 7.9 15 17.2 12.1 

Heart valve replacement 170 9.5 17.2 16.9 13.5 

Angioplasty 28.2 5.7 4.2 13.4 8 

Hip replacement 40.4 7.2 17 13.9 8 

Knee replacement 35 6.6 14 16 7.7 

Source: The Medical Association, US (2019) 
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Table A2.3 

Facilitation of healthcare travellers 

 

Category Policies 

Entry Requirement 

Visa  

 

Visa-free entry for most countries 

 -63 jurisdictions including all European Union citizens:90-day stay 

 -97 jurisdictions: 30-day stay 

 Visa 

 

 

Long stay visa 

-10 jurisdictions can apply for eVisa, 30 day stay 

 

Malaysia My Second Home Programme 

 -Approved initial stay of 10 years; Renewable 

 -No limit to number of renewable 

 -slight different requirements for foreigners above 50 and below 50 

  

Facilities for 

Arrivals 

MHTC established in 2009  

- Call centre 

- Representative offices in Indonesia, Myanmar, and Vietnam 

-Representatives in China and India  

-Malaysia healthcare concierges and lounges at international 

airports  

- assist in expediting immigration and customs clearance 

-provide information on medical and tourism options facilitating 

arrangements for transport, accommodations, and travels 

-provide comfortable spaces for health tourists to rest while waiting 

for on-ground transport services by their medical providers to arrive 

- The Commercial Vehicle Licensing Board allow the hospitals to 

ferry patients to and from the airport 

 

Source: MOTAC (2014); MHA (undated) MHTC various issues;  
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Table A2.4 

Policies on Promotion 

Category Policies 

Publicity  MHTC 

 -one-stop centre for medical tourism  

- coordinating agency for the healthcare travel industry 

 -raise Malaysia’s profile as a leading provider of quality healthcare 

 - facilitates public-private sector collaboration 

 

 

 

- coordinates government-to-government agreements 

- promote members in the Partnership Programme 

 

Penang Centre of Medical Tourism 

 - promote health tourism for Penang 

  

  

Tax incentives - special incentives for efforts promoting healthcare tourism 

- income tax exemption equivalent to investment tax allowance on 

qualifying expenditure 

- double tax deduction for accreditation expenses 

- exemption of income on value of increased export of healthcare 

services 

 -Flagship Medical Tourism Hospital Programme with special 

incentives.  

 

Source: MHTC various issues, MIDA (2018) 
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Table A2.5 

Health Legislations 

 

Category Legislations Regulators 

Professions   

Medical  Medical Act 1971(Revised - 1981) (Act 50) Malaysian Medical  

Practitioners Medical (Amendment ) Act 2012 Council 

 Medical Regulations 2017  

   

Dentists Dental Act 1971 (Act 51) 

 

Malaysian Dental  

Council  

 

Pharmacists  

 

 

 

 

Registration of Pharmacists Act 1951 (Act 371) & 

Registration of Pharmacists Regulations 2004  

 

Malaysia Pharmacy  

Board  

Nurses  Nurses Act 1950 (Revised - 1969) (Act 14) & 

Nurses Registration Regulations 1985  

Malaysia Nursing  

Board  

   

   

Midwives  Midwifery Act 1966 (Revised - 1990) (Act 436) Malaysia Midwife  

Board  

   

   

Medical 

Assistants  

Medical Assistants (Registration) Act 1977  (Act 

180) 

Medical Assistants  

(Registration) Board  

   

Opticians & 

Optometrists  

Optical Act 1991 (Act 469) Malaysian Optical  

Council  

   

Allied Health 

Professionals 

Allied Health Professions Act 2016 (Act 774) Malaysian Allied Health 

Profession Council 

   



ผ2-36 
 

Others   

   

Drugs & 

Medicines 

Sale of Drugs Act 1952 (Revised - 1989) (Act 368)  

Medicines (Advertisement And Sale) Act 1956 

(Revised - 1983) (Act 290) 

National  

Pharmaceutical 

Regulatory Agency 

(NPRA), MOH 

 

   

Food Food Act 1983 (Act 281) Food Safety and Quality 

Division (FSQD), MOH 

 Food Analyst Act 2011 (Act 727) 

 

 

Instruments Medical Device Act 2012 (Act 737) Medical Device 

Authority, MOH 

 Medical Device Authority Act 2012 (Act 738)  

   

Medical Fee Private Healthcare and Facilities Act 2006, 13th 

Schedule. 

MOH 

Source: Ministry of Health (MOH) (various years) Health Indicators 
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Table A2.6 

 Dispute Settlement 

Category Difficulties and resolutions 

Dispute  Medical Regulations 2017 

Settlement - all medical practitioners to have indemnity insurance 

 -difficult for patients to access medical record 

 -litigation very long process 

  

  

      Source: NST 30 June 2017 
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Table A2.7 

Medical tourism volume and revenue   

Sources:  APHM (Association of Private Hospitals, Malaysia) for 2002-07 

 MHTC (Malaysia Healthcare Travel Council), various issues. 

Tourism Malaysia, https://www.tourism.gov.my/statistics 

Department of Statistics Malaysia (DOSM), 2017 

 

  

Year 

Medical  Tourism Tourist HT/ 

TA 

MR/ 

TR 

MR/

GDP 

Healthcare(HT) 

Travellers 

Revenue(MR) 

(RM mill) 

Arrivals(TA) 

(million) 

Receipts(TR) 

(RM billion) 

(%) (%) (%) 

2002 84585 36 13.3 27.0 0.64 0.13 0.01 
2003 102946 59 10.6 22.4 0.97 0.26 0.01 
2004 174189 105 15.7 31.2 1.11 0.34 0.02 
2005 232161 151 16.4 33.5 1.42 0.45 0.03 
2006 296687 204 17.5 36.3 1.70 0.56 0.03 
2007 341288 254 21.0 53.4 1.63 0.48 0.04 
2008 374063 299 22.1 49.6 1.69 0.60 0.04 
2009 336225 290 23.7 53.4 1.42 0.54 0.04 
2010 392956 379 24.6 56.5 1.60 0.67 0.05 
2011 643000 527 24.7 58.3 2.60 0.90 0.06 
2012 728000 603 25.0 60.6 2.91 1.00 0.06 
2013 881000 727 25.7 65.4 3.43 1.11 0.07 
2014 882000 777 27.4 72.0 3.22 1.08 0.07 
2015 859000 914 25.7 69.1 3.34 1.32 0.08 
2016 921000 1123 26.8 82.1 3.44 1.37 0.09 
2017 1050000 1300 26.0 82.1 4.04 1.58 0.09 
2018 1200000 1500 25.8 84.1 4.65 1.78 0.10 
Growth 

Rate 

18.03 26.25 4.23 7.36 13.24 17.60 8.66 
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Table A2.8 

Activities of some major hospitals in medical tourism 

Activities Relative Importance Remarks 

Health Screening K* R*P* S* A* All have health screening 

centres 

Cardiac Services J*** K***R**P***S*** A** J is the premier heart institute 

in region; cardiac and vascular 

centres: K, P, S, A 

Oncology A***P***R**K**S** Centre: K, P, S, A 

Orthopedics A**P***R***K***S** Centre: K, P, S 

Bariatric services A*K** Centre: K, 

Plastic and reconstructive 

surgery 

A**P**R**P**S* Centre: K, P, A 

Fertility treatment A*S** AF*** FA***SF*** Centre: S 

Dentistry A**K**P*S** Centre: K, S, A 

Notes:  

1: K: KPJ Group; R: Ramsay Group; P: Pantai Group; S: Sunway Medical Centre; A: Penang 

Adventist Hospital: J: IJN, AF: Alpha Fertility Centre; FA: Fertility Associates Selangor; SF:  

Sunfert @ Bangsar South. 

2.***Most important; **moderately important; *less important 

3. Placement of relative importance involves a degree of arbitrariness. Based on the 

information provided by websites of the various hospitals 
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Table A2.9 

Health Expenditure (RM million) 

Year Public Private Total Public/ 

Total (%) 

Public/ 

Budget (%) 

Total/ 

GDP (%) 

2008 16225 18924 35149 46.16 7.29 4.75 

2009 18402 15289 33691 54.62 6.60 4.96 

2010 19332 16023 35355 54.68 8.02 4.45 

2011 19795 18076 37871 52.27 8.39 4.30 

2012 22524 19823 42347 53.19 7.25 4.50 

2013 23325 21651 44976 51.86 7.66 4.41 

2014 26361 23917 50278 52.43 8.39 4.54 

2015 26888 22950 49838 53.95 8.51 4.30 

2016 26663 25079 51742 51.53 8.62 4.21 

       

     Source: Ministry of Health (MOH) (various years) Health Facts, Health Informatics Centre, 

Planning Divison, MOH, Putrajaya 
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Table A2.10 

Health Facilities and Hospital Admissions 

Facilities 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Public 

Hospitals(incl  

Spec med inst)-

MOH 

140 141 142 143 144 144 140 141 142 
Beds 38978 39728 40260 41389 41995 42302 38978 39728 40260 
Public 

Hospitals- 

7 8 8 9 9 10 7 8 8 
Non MOH Beds 3729 3709 3562 3698 3683 3892 3729 3709 3562 
Private 

Hospitals 

251 252 223 216 216 240 251 252 223 
Beds 14165 14602 13646 13574 14619 15566 14165 14602 13646 
Total Hospitals 398 401 373 368 369 394 398 401 373 
Total Beds 56872 58039 57468 58661 60297 61760 56872 58039 57468 
Bed-Population 

Ratio 

1:515 1:511 1:523 1:531 1:525 1:518 1:515 1:511 1:523 
Public Clinics          
Health Clinics 2856 2860 2871 2869 2863 2881 2856 2860 2871 
Mobile Health 

Clinics 

197 212 217 203 204 217 197 212 217 
1Malaysia 

Clinics 

178 254 307 334 357 342 178 254 307 
Private Clinics 6307 6442 6589 6675 6801 6978 7146 7335 7571 
Admissions 

(‘000) 

         
Public-MOH 2139.

9 

2130.

6 

2147.

0 

2314.

9 

2163.

1 

2465.

2 

2526.

2 

2571.

9 

2375.4 
Public-Non 

MOH 

128.7 132.0 134.1 137.4 139.5 148.5 150.8 159.7 152.2 
Private 828.4 869.8 904.8 971.1 1020.

4 

1083.

2 

1064.

7 

1073.

0 

1045.6 
Total 3097.

0 

3132.

4 

3185.

9 

3423.

3 

3323.

0 

3696.

8 

3741.

8 

3804.

6 

3573.1 
Source: Ministry of Health (MOH) (various years) Health Indicator, Health Informatics Centre, 

Planning Divison, MOH, Putrajaya 
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Table A2.11 

Health Workforce: Doctors and Specialists 

Categories 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

All Doctors 

Hospitals and 

Clinics 

3053

6 

3297

9 

3660

7 

3871

8 

4691

6 

4556

5 

4649

1 

5008

7 

57831 
Public-MOH 1730

2 

1942

9 

2243

7 

2427

7 

2894

9 

3327

5 

3354

5 

3640

3 

40230 
Public-Non MOH 2890 3000 3408 3201 6270 na na na 3118 
Private 1034

4 

1055

0 

1076

2 

1124

0 

1169

7 

1229

0 

1294

6 

1368

4 

14483 
Doctor-Pop Ratio 1:927 !:859 1:791 1:758 1:633 1:661 1:656 1:632 1:554 
Hospitals;Universiti

es 

         
Doctors (excl 

Housemen) Public 

1091

8 

1150

6 

1310

0 

 1591

3 

    
Medical Officers 7379 7759 9208  1154

5 

    
Specialists 3539 3747 3892  4368     
Doctors (excl 

Housemen) Private 

3911 3399 3554  4014     
Medical Officers 1219 470 473  594     
Specialists 2692 2929 3081  3420     
Total Doctors 1482

9 

1490

5 

1665

4 

 1992

7 

    
Total Medical 

Officers 

8598 8229 9681  1213

9 

    
Total Specialists 6231 6676 6973  7788     

Source: Ministry of Health (MOH) (various years) Health Indicator, Health Informatics Centre, 

Planning Divison, MOH, Putrajaya; National Clinical Research Centre, (CRC) (various 

years) National Healthcare Establishment and Workforce Statistics (Hospital)MOH 

 

  



ผ2-43 
 

Table A2.12 

Health Workforce in main medical specialisation areas 

Categories 2009 2010 2011 2013 
Cardiologists 175 202 199 247 
Public 32 47 39 53 
Private 143 155 160 194 
Cardiothoracic surgeons 55 64 69 74 
Public 18 23 24 25 
Private 37 41 45 49 
Oncologists 57 67 68 85 
Public 29 33 30 37 
Private 28 34 38 48 
Orthopaedic Surgeons  537 562 607 
Public  268 279 288 
Private  269 283 319 
Plastic & Reconstructive Surgeons 63 64 67 70 
Public 28 28 34 39 
Private 35 36 33 31 

 Source: National Clinical Research Centre, (CRC) (various years) National  

Healthcare Establishment and Workforce Statistics (Hospital) MOH 
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Table A2.13 

Health Workforce in the main medical specialisation areas of some hospitals 

Hospitals Cardiologis

t 

Cardiothoraci

c surgeon 

Oncologis

t 

Orthopaedi

c Surgeon 

Plastic & 

Reconstructiv

e Surgeon 

Pantai Group 31 10 23 66 9 

KPJ Group 28 2 7 30 12 

Ramsay Sime 

Darby Group 

17 4 6 29 7 

Sunway Med. 

Centre 

8 4 11 13 3 

Pg Adventist 

Hospital 

5 2 8 7 2 

Island Hospital 4 1 2 6 2 

Loh Guan Lye 

Spec. Centre 

4 1 2 4 1 

IJN*   0 0 0 

Note: * IJN’s doctors (about 100) are cardiologists or cardiothoracic surgeons aside from a 

few anaesthesiologists 

Source: websites from the various hospitals 
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Table A2.14 

 Health Workforce: Dentists, Pharmacists and Nurses 

Categories 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dentists          
Public-MOH 1527 1614 2000 2193 2777 3229 3488 3998 5097 
Public-Non 

MOH 

331 441 452 471 479 534 533 593 639 
Private 1709 1755 1801 1894 1979 2125 2363 2595 2862 
Total 3567 3810 4253 4558 5235 5888 6384 7186 8598 
Dentist-Pop 

Ratio 

1:793

6 

1:174

3 

1:681

0 

1:643

6 

1:567

6 

1:511

2 

1:477

5 

1:4406 1:3728 
Dental Clinics          
Public 1724 na na na 1656 1662 1674 1689 1687 
Private 1484 1512 1576 1623 1686 1758 1867 1992 2137 
Total 3208    3342 3420 3541 3681 3824 
Pharmacists          
Public-MOH 3716 4373 5008 5638 6501 6819 6423 6303 6409 
Public-Non 

MOH 

161 237 280 270 251 298 185 196 190 
Private 2907 3149 3344 3744 3325 5177 3903 4009 4960 
Total 6784 7759 8632 9652 10077 12294 10511 10508 11559 
Pharmacist-Pop 

Ratio 

1:413

7 

1:365

2 

1:335

5 

1:303

9 

1:294

9 

1:244

8 

1:290

0 

1:3013 1:2773 
Nurses          
Public-MOH 40563 43439 46540 50572 56503 59364 64016 65227 65709 
Public-Non 

MOH 

4497 4553 3523 5517 6011 4984 5574 6798 5771 
Private 14316 21118 24725 28879 26653 28333 30335 30539 34809 
Total 59376 69110 74788 84968 89167 92681 99925 10256

4 

10628

9 Nurse-Pop Ratio 1:477 1:410 1:387 1:345 1:333 1:325 1:305 1:309 1:302 
Source: National Clinical Research Centre, (CRC) (various years) National Healthcare 

Establishment and Workforce Statistics (Hospital) MOH 
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Appendix A2 

MHTC Partnership Programme - Elite Members 

 

1. Alpha Fertility Centre (Selangor) 

2. Ara Damansara Medical Centre (Ramsay Sime Darby Healthcare) Selangor 

3. Beverly Wilshire Medical Centre  KL 

4. Fertility Associates Selangor 

5. Gleneagles (Pantai Group)Kuala Lumpur KL 

6. Gleneagles (Pantai Group)Penang 

7. Island Hospital Penang 

8. KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital Selangor 

9. KPJ Damansara Specialist Hospital Selangor 

10. KPJ Tawakkal Specialist Hospital KL 

11. Loh Guan Lye Specialists Centre Penang 

12. Mahkota Medical Centre Malacca 

13. National Heart Institute (IJN) KL 

14. Pantai Hospital (Pantai Group)Kuala Lumpur 

15. ParkCity Medical Centre (Ramsay Sime Darby Healthcare) KL  

16. Penang Adventist Hospital 

17. Prince Court Medical Centre KL 

18. Subang Jaya Medical Centre Selangor 

19. Sunfert @ Bangsar South KL 

20. Sunway Medical Centre Selangor 

21. Thomson Hospital Selangor 
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A3.1 Overview 

 In order to understand the growth and importance of medical tourism industry, it is important to 

understand what the term implies. While some definitions consider medical tourism and wellness tourism 

as components of a broader concept of health tourism, other definitions combine medical tourism, 

health tourism, and medical travel. According to OECD, medical tourism is regarded as “travel across 

international borders with the intention of receiving some form of medical treatment. This treatment 

may span the full range of medical services, but most commonly includes dental care, cosmetic surgery, 

elective surgery and fertility treatment. For the purposes of the present analysis, we define medical 

tourism in line with the Tourism Ministry of India which includes services typically sought by travelers 

including elective and essential procedures as well as complex surgeries etc. 

 India is the most prominent destination due to highest quality treatment provided at the lowest 

cost. In Oct 2015, the value of Indian medical tourism was estimated to be $ 3 billion and it is expected 

to reach $7 -8 billion by 2020. Table A3.1 shows the trend in the number of medical tourist in India. From 

the table it can be seen that in the year 2009 a total number of 113,689 medical tourists visited India 

which increased to 177,849 in the year 2016. The number of medical tourists has increased at the 

compound annual growth rate (CAGR) of 6.6 percent. 

 A large credit for a sudden boom in medical tourism in India goes to the government that has 

been quite instrumental in the promotion of the wellness industry. There is a dedicated National Medical 

and Wellness Tourism Board in India that provides a well-formed framework for the promotion of medical 

tourism encompassing modern medical sciences and the ancient Indian medical systems Ayurveda, Yoga, 

Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH).  
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 For neighbouring countries including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan 

and Middle East, India has historically been regional healthcare hub. Evidence of various healthcare 

facilities funded by local kings and monarchs ancient offered by hospitals can be founded in foreign 

travellers accounts and medieval scripts. Ancient and medieval healthcare centres provided free of cost 

treatment to local foreign patients. Help of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy styles of 

medicines and practices were taken to develop traditional treatment methods on large scale. Delhi was 

a well-known regional destination for conclaves of physicians and surgeons during the early Mid-Mughal 

period. (Table A3.2)  

 However, medical tourism industry expanded to a much larger scale in the inception of 21st 

century. Countries like Thailand, India, Puerto-Rico, Argentina, Cuba and few other countries have become 

popular destinations for foreign patients. These countries provide complicated surgeries, dental works, 

kidney dialysis, organ transplantation and sex changes which are very famous amongst foreign patients. 

Today we have reached to the era where Hospitals are more like Spas and Spas more like hospitals from 

the Neolithic and Bronze Age, wherein people used to visit neighbouring countries for Minerals and Hot 

Springs. The attractiveness of a location for foreign patients to undergo treatments is mainly based on 

factors which can be categorized as pull and push factors. 

 Pull factors: hospitals adhering to world class quality standards, accredited by agencies like NABH 

& JCI and relatively lower treatment costs have spurred medical tourism in India. Furthermore, most of 

the medical consultants and surgeons in Indian hospitals have undergone higher medical education in 

the west and have also practiced in some of the leading medical institutions across the world at some 

point of time in their career (reverse brain drain). This makes India stand out as a preferred destination, 

where medical treatments available are of high standards comparable to that in the developed western 

countries, but at significantly lower costs. Foreign patients also prefer India for the ease of communication 

as most of the medical practitioners and support staffs are fluent in English language. 

 Push factors: last few years have seen quite a bit of development on the infrastructure front. Air 

travel which is one of the important drivers of medical tourism has seen a tectonic shift. Expansion of 

airports and establishment of newer airports, increase in the number of airlines operating both domestic 

as well as international flights augurs well for the development of the sector. Revamp of some of the 

airports and opening up of newer airports near some of the healthcare clusters like Mumbai, Chennai, 

Cochin, Nagpur and Hyderabad has improved access for the patients (Ministry of Tourism, 2017). With 
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many nationally and internationally accredited healthcare facilities, India represents quality healthcare 

infrastructure within the SAARC region. Several private sector hospitals have emerged as key service 

providers to this segment. These include Apollo Hospitals, Manipal Hospital, BM Birla Heart Research 

Centre, Medanta, Narayan Hrudalaya and several others. Most of the medical tourists are from the SAARC 

region. Recently, India's decision to provide immediate medical visa for patients from SAARC countries 

has acted as one of the push factors and has accelerated medical value travel as well. 

For medical tourists segments visiting India facilitation is organized by: 

• Doctor and hospital referrals in home country 

• Government department in home country 

• Insurance company 

• Medical tour operators 

 

 Main source of information for choosing medical facility abroad was friends and personal referrals 

(50%). 29 percent were referred by the doctors who they consulted at home. Only 7 percent relied on 

medical consultant. 2 percent were provided information by their insurance company while 4 percent 

searched for information on internet. Less than 1 percent relied on information advertised by service 

provider. This indicates that customers rely more on referrals from friends and consulting doctor at home 

(Indian Institute of Tourism and Travel Management, 2011). 

 There is no institutional tie-up of Indian hospitals with insurance companies in westerners/ 

developed world who are offering lower premium to their clients if they agree for a procedure in a low 

cost quality hospital at some other destination. There are such arrangements with hospitals especially in 

Singapore. This is going to be a big challenge for Indian medical tourism. Indian hospitals should 

aggressively seek such institutional tie-ups with insurance companies(Indian Institute of Tourism and 

Travel Management, 2011). 

 

A3.2 Policy Environment 

 In order to promote the positioning of India as a medical destination and increase the presence 

of the medical fraternity at the international arena, the Ministry of Tourism has assigned top priority to 

wellness and medical tourism. It has played an important role to facilitate in terms of marketing this 
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concept and promoting this in the key markets. The Ministry of Tourism has taken several steps to 

promote India as a Medical and Health Tourism Destination, which are as follows: 

• Brochure, CDs and other publicity material to promote Medical and health tourism have been 

produced by the Ministry of Tourism and have been widely distributed and circulated for publicity 

in target markets. 

• Medical and health tourism have been specifically promoted at various international platforms 

such as World Travel Mart, London, ITB, Berlin, Arabian Travel Mart etc. 

• ‘Medical Visa’ has been introduced, which can be given for specific purpose to foreign travellers 

coming to India for medical treatment. ‘E- Medical Visa’ has also been introduced for 161 

countries. 

• Ministry of Tourism supported International Summit- Advantage Health Care India-2016 organized 

by FICCI. 

• In order to provide dedicated institutional framework to take forward the cause of promotion of 

Medical Tourism, Wellness Tourism and Yoga, Ayurveda Tourism and any other format of Indian 

system of medicine covered by Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH), Ministry 

has constituted a National Medical & Wellness and Tourism Board with the Hon’ble Minister 

(Tourism) as its Chairman.  Three Sub-Committees have been set up to look into the issues relating 

to visa, accreditation and allied services and marketing and promotion of Medical and Wellness 

Tourism. 

• The Ministry of Tourism has revised guidelines for the promotion of Medical Tourism as a Niche 

Tourism Product on 6th December 2016. For participation in approved Medical/Tourism 

Fairs/Medical Conferences/Wellness conferences/ Wellness Fairs and its allied Road Shows (PMT), 

Ministry of Tourism provides Market Development Assistance (MDA). This scheme was extended 

to the Medical 

• In 2009, financial support under the MDA scheme is being provided to approved medical tourism 

service providers, i.e., the representatives of Hospitals accredited by Joint Commission for 

International Accredited Hospitals (JCI) and National Accreditation Board of Hospitals (NABH) and 

Medical Tourism facilitators (Travel Agents/Tour Operators engaged in Medical Tourism and 

approved by Ministry of Tourism, Government of India. 
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• During the year 2016-17 (till December 2016), the Ministry of Tourism under MDA scheme provided 

a financial assistance of 2.38/- lakh to the Medical Tourism Service Providers. 

 

 The government has also been continuously giving thrust on the development of medical facilities 

in India both for ensuring better health and hygiene for its people and also for improvement of medical 

tourism. The Ministry of Tourism has constituted the National Medical & Wellness and Tourism Board in 

order to provide a dedicated institutional framework for promoting medical tourism. The Government 

has introduced an e-Medical visa which has been extended to the nationals of 161 countries. The window 

for application of e-Visa has also been decided to be increased from 30 days to 120 days and duration 

of stay from 30 days to 60 days with triple entry on e-Medical visa. All this has been aiding the growth in 

Medical Tourism in India in the past few years.  

 In 2002, the National Health Policy makes it clear that government policy supports medical 

tourism: “To capitalize on the comparative cost advantage enjoyed by domestic health facilities in the 

secondary and tertiary sector, the policy will encourage the supply of services to patients of foreign origin 

on payment. The rendering of such services on payment in foreign exchange will be treated as ‘deemed 

exports’ and will be made eligible for all fiscal incentives extended to export earnings.” This formulation 

draws from recommendations in the Policy framework for reforms in health care, drafted by the Prime 

Minister’s Advisory Council on Trade and Industry (Ministry of Health and Family Welfare,2002). 

 In order to strengthen India’s position on proposed Trade Facilitation Agreement in Service, India 

submitted a formal proposal for agreement on trade facilitation in services at the World Trade 

Organization (WTO) in February 2017. The proposal seeks clarity on several issues, which put unnecessary 

administrative and regulatory weight on trade in services. Some of the issues are work permits and visa, 

rationalization of taxes, simplification of rules of temporary stay, and social security contribution issues 

for short-term workers. It is imperative that country should strengthen its position on this as its 

implementation will substantially reduce the cost of Indian services in the international market and the 

gains will accrue to both India and the importing nation. 

 Although health is a state subject and a lot of federal  laws are framed different from state 

subjects, but they have common purpose. Recently, the Maharashtra government in collaboration with 

the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) – Western Region Council has 

launched the Medical Tourism Council of Maharashtra (MTCM) (De Souza 2007).  This council will operate 
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as a nodal agency responsible for smooth operations of the medical tourism sector and for attracting 

medical tourists, besides promoting Maharashtra’s affordable cost-effective treatment and healthcare 

facilities. It is yet to be seen how far the affordable cost-effective treatment and healthcare facilities 

improve, without raising the cost of treatment. 

 There are concerns about the side-effects of expansion of medical tourism While it is believed 

that revenues earned by the industry will strengthen healthcare in the country, it is hardly observed any 

mechanism by which this can happen. On the contrary, corporate hospitals have repeatedly dishonoured 

the conditions for receiving government subsidies by refusing to treat poor patients free of cost – and 

they have got away without punishment. Moreover, reserving a few beds for the poor in elite institutions 

does not address the necessity to increase public investment in health to three to five times the present 

level. The extra revenue from medical tourism could benefit healthcare in India if it were taxed 

adequately to support public health. Instead the medical tourism industry is provided tax concessions; 

the government gives private hospitals treating foreign patients benefits such as lower import duties and 

an increased rate of depreciation (from 25 per cent to 40 per cent) for life-saving medical equipment. 

Prime land is provided at subsidized rates. The industry also gets a pool of medical professionals who 

train in public institutions for fees of INR 500 a month and then move to work in private hospitals – an 

internal brain drain, and an indirect subsidy for the private sector of an estimated INR 500 crore per year. 

Thus, the price advantage of the medical tourism industry is paid for by Indian tax payers who receive 

nothing in return and results the following measures; 

 

(i) Price control measures on medical charges to Indians: NPPA (National Pharmaceutical Pricing 

Authority) is an organization of the Government of India which was established, inter alia, to 

fix/ revise the prices of controlled bulk drugs and formulations and to enforce prices and 

availability of the medicines in the country, under the Drugs (Prices Control) Order, 1995. The 

organization is also entrusted with the task of recovering amounts overcharged by 

manufacturers for the controlled drugs from the consumers. It also monitors the prices of 

decontrolled drugs in order to keep them at reasonable levels. 

 

(ii) Organ transplants in India: Transplantation of Human Organs Act (THOA) 1994 was enacted to 

provide a system of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic 
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purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs. THOA is now 

adopted by all States except Andhra and J&K, who have their own similar laws. 

 The Indian Government has devised a number of frameworks consisting of medical legal 

guidelines. If there is any problem or the treatment done is not satisfactory, there is no legal remedy for 

patients in the international boundaries. Patients and their attendants must be well-aware of all the legal 

rules, and medical issues that are involved as there can be a case of uncertainty in medical treatments 

and procedures. 

 

A3.3 Economic Features 

 

 Medical tourism is a multi-billion dollar industry promoted by governments and the medical and 

tourism industries. Global medical tourism is pegged at USD 59 billion in the year 2016 or about 2-3 

percent of global tourism, and growing at the rate of about 20 percent per year. In India, Medical tourism 

is about USD 3.9 billion (about 0.2% of India’s GDP) in 2016 with a market share in global medical tourism 

of 5 percent. Medical tourism employment in India is estimated to be about 167000. The growth of 

medical tourism in India is accelerating and expected to reach USD 8 billion by 2020. However, there is 

potential for higher growth both in terms of global share and in terms of actual volume. With continuing 

advancements in the medical procedures, relatively cost effective treatments and well-experienced 

doctors, CARE Ratings expects medical tourism in India to grow at a healthy CAGR of around 20% over 

FY2018-2020.  

 Table A3.3 presents a comparative analysis of top 10 countries of medical tourist arrivals in India 

in 2010 and 2014. In 2010, Maldives secured the top position accounting for 25.24 percent of medical 

tourists which arrived in India followed by Bangladesh and Malaysia which accounted for 24.66 percent 

and 11.09 percent respectively. In 2014, the top rank was secured by Bangladesh with 27.19 percent 

medical tourists, of the total medical tourist arrivals in India followed by Afghanistan (16.06 percent) and 

Maldives (14.86 percent) respectively. 

 The foreign tourist arrivals (FTAs) in India are divided on a broad regional basis. A total number of 

ten regions have been classified by the Ministry of tourism. These include North America, Central and 

South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa, West Asia, South Asia, South East Asia, East Asia 



 

 ผ3-8 

and Australasia. From the analysis it is found that a maximum number of medical tourists came from 

South Asian Region, followed by West Asia and Africa. 

 From the table A3.4, it can be seen that South Asia region accounted for 59.8 percent of medical 

tourists in the total medical tourist arrivals (MTAs) in India in 2010 which has slightly declined to 57.9 

percent in 2014 with a CAGR of 3 percent. The West Asian region accounted for 11.3 percent of medical 

tourists in the total MTAs in India in 2010 which increased to 15.7 percent in 2004 with a CAGR of 13 

percent. This was followed by African region, which accounted for 7.1 percent of medical tourists in the 

total MTA in 2010 which increased to 18.6 percent in 2014 with a CAGR of 33 percent. 

 Private players have made significant investments in setting up state-of-the art private hospitals 

in cities like Mumbai, Delhi, Chennai and Hyderabad. The following are the major domestic private 

healthcare providers in India. 

 Apollo Hospitals: Apollo Hospitals has emerged as the single largest private group in South Asia. 

It operates hospitals, dispensaries, clinics, and laboratories. It manages a network of approximately 41 

specialty hospitals and clinics with a bed capacity of over 9000 across the country and abroad. It has tied 

up with insurers like BUPA (UK), Vanbreda (Belgium) and Mondial (France). It has a joint venture with 

Singapore based Parkway Group Healthcare PTE Ltd. 

 The Escorts Group: This has a presence in specialized cardiac treatment and multi-specialty care 

hospitals providing a whole gamut of specialized medical services. Escorts operate 10 hospitals across 

India. The group is also reputed for tertiary care services such as neurology, neurosurgery, plastic surgery, 

and urology. Escorts Heart Institute and Research Centre (EHIRC) has a 325 bed tertiary care institute, with 

9 operation theatre, 5 cath labs, 2 heart command centres and world class facilities. It has carried out 

over 80, 000 angiographies and 43,000 cardiac surgeries over the past fifteen years- which is a world 

record. 

 Fortis Healthcare: This is a company founded by the promoters of the Indian pharmaceutical 

major, Ranbaxy Laboratories in 2001. It has approximately 12 hospitals with 1900 beds. It has operations 

across North Indian cities of Delhi, Noida, Mohali, Amritsar, Faridabad, Raipur and Srinagar. It has a joint 

venture with Real Estate Player DLF to set up hospitals across the country with an investment of about 

USD 1.5 billion.  
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 Max Healthcare: This is fully owned subsidiary of highly diversified Max-Group, with a chain of 

clinics and hospitals with a bed capacity of 1200. On an average, Max Healthcare treats 30,000 patients 

every month, with 200 new patients visiting the facilities every day. It has collaborated with Singapore 

General Hospitals in the areas of medical practices, nursing, paramedical research and training. 

 Wockhardt: This is among India’s leading pharmaceutical and healthcare companies. Since 

inception in 1989, the Wockhardt Hospitals and Heart Institute has become a renowned tertiary level 

heart centre providing cardiac care to patients of all age groups. It is the first recognized hospital in South 

Asia on the worldwide panel of Blue Cross blue shield, the largest provider of health insurance in USA. 

It has approximately 10 hospitals with 1,500 beds. It has entered into public-private partnership with the 

Government of Gujarat to manage the 275 bed Palanpur Civil General Hospital in Gujarat.   

 Manipal Health Systems: Its chain consists of approximately 9 primary centres at 7 rural 

locations, 8 secondary hospitals at urban and semi urban locations and 3 tertiary hospitals at urban and 

semi-urban locations. It has a joint venture with Pantaloon retails for comprehensive retail healthcare 

foray. 

 Aravind Eye Hospitals: The hospital in South India is the single largest provider of eye surgery in 

in the world. In 1998, the hospital saw 1.2 million outpatients and performed 183,000 cataract surgeries. 

It costs Aravind about USD 10 to conduct a cataract operation. It costs hospitals in the USA about 

USD1650 to perform the same operation. (See appendix, Table 2 and 3 for additional details, 
locations etc.) 
 Medanta (The Medicity) is a multi-specialty medical institute located in Gurgaon in the National 

Capital Region of India. It was established in 2009. The Da Vinci Surgical System with 3D HD vision is the 

most advanced platform available for minimally invasive surgery. This robotic surgery system which is 

designed ergonomically for enhanced dexterity, precision, and control with breakthrough surgical 

capabilities combined with superior 3D visualization39. Medanta assists international patients with few 

specialized services which include a special team of operational staff and patient care executives, 

appointment scheduling, interpretation services and guest services. Medanta hospital has 1600 beds in 

its multi-specialty hospital. The Telemedicine program at Medanta is based on cloud computing, wherein 

 
 39 Data retrieved from the official website of the hospital. 
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a group of doctors are available over the web for video consultation from anywhere across the globe 

over any device be it a desktop, laptop, mobile or tablet. Patients pay by using their credit cards after 

consultation.  

 Since liberalization in 1991, a growing number of Indian companies have formed alliances with 

foreign firms. 100 percent FDI is allowed under the automatic route for green-field projects. For brownfield 

project investments, upto100 percent FDI is permitted under the government route. Demand growth, 

cost advantages and policy support have been instrumental in attracting FDI. During April 2000– May 

2015, FDI inflows for drugs and pharmaceuticals stood at USD13.28billion. Inflows into hospitals and 

diagnostic centers, and medical appliances stood at USD3.11billion and USD 0.96billion, respectively, 

during the same period.40 (Tables A3.5 and A3.6)   

 India’s Competitive Advantage in Healthcare over peer Driving Investments. India’s primary 

comparative advantage lies in its: 

 

• Large pool of well-trained medical professionals in the country 

• Cost advantage compared to peers in Asia and Western countries 

• Cost of surgery in India is one-tenth of that in the US or Western Europe 

• Increased success rate of Indian companies in getting Abbreviated New Drug Application (ANDA) 

approvals 

• The country offers vast opportunities in R&D as well as medical tourism. 

• During 2016 (up to November), 82 health tech companies raised about USD 80 million. 

• Pharma, healthcare and biotech have witnessed significant increases in M&A activities over the 

years; over the last three years, pharmaceuticals segment has accounted for more than 70 per 

cent of M&A deals. 

• In the first nine months of 2015, mergers and acquisitions deals in pharmaceuticals sector have 

reached USD1.7 billion in India. 

 

 
 40 Date retrieved from the official website of Department of Industrial Policy & Promotion, TechSci Research 
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A3.4 Supply-side capability 

 There are 23,582 hospitals having 710,761 beds in the country. There are 19,810 hospitals are in 

rural area with 279,588 beds and 3,772 hospital are in urban area with 431,173 beds. Medical care facilities 

under AYUSH by management status i.e. dispensaries & hospitals are 27,698 and 3,943 respectively as on 

1.4. in 2017. About 60% of population of India is rural population. A majority of 700 million people lives 

in rural areas and to cater their health needs, there are 156,231 sub centres, 25,650 Primary Health 

centres and 5,624 Community Health centres in India as on 31st March 2017. (Source: National Health 

Profile: 2018) 

 Number of registered allopathic doctors possessing recognized medical qualifications (under MCI 

Act) and registered with state medical council for the years 2016 and 2017 were 25282 and 17982 

respectively. At present, average population served per government allopathic doctor is 11039. Number 

of Dental Surgeon registered with Central/State Dental Councils of India up to 31.12.2017 were 251207. 

India, with its kaleidoscopic variety and rich cultural heritage, is proud of some unique medicinal forms 

that look at health, disease and causes of disease in completely different ways. Best known as the AYUSH, 

its main focus is on holistic health and well-being of humans. Over the years with gaining popularity, 

there is a steady rise in total number of registered AYUSH Doctors in India from 771468 in 2016 to 773668 

in 2017. AYUSH has maximum number of registered Ayurvedic doctors (55.44%), followed by registered 

Homeopathy Doctors (36.77%) in India. Auxiliary Nurse Midwife (ANM) plays very crucial role in providing 

healthcare services pertaining to maternal and child health. They are having wider linkages with ASHA 

workers, Anganwadi workers of ICDS and other development sectors like education, water supply and 

sanitation. There are total of 841279 ANMs serving in the country as on 31.12.2016. There are 1980536 

Registered Nurses and Registered Midwives (RN & RM) and 56367 Lady Heath Visitors serving in the country 

as on 31.12.2016. (Source: National Health Profile: 2018). 

 Number of doctors possessing recognized medical qualifications (Under I.M.C Act) registered with 

State Medical Councils/Medical Council of India as of 2017 is 1041395, number of dental surgeons is 

251207, number of allopathic doctors is 114969, number of AYUSH registered practitioners is 773668, 

number of pharmacist is 907132, number of auxiliary nurse midwives is 841279, number of Registered 

Nurses & Registered Midwives is 1980536 and number of Lady Health Visitors is 56367. So total number 

of medical health work force is 5966553. The total population as of 2017 is 1324171354. So adequacy 
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ratio is total number of health work force divided by total population i.e., 0.0046. (Numbers in the text 

are absolute numbers) 

 

A3.5 Public Health Care System in India 

 In parallel to the growing medical tourism, Indian government introduce public healthcare 

under the National Healthcare policies to ensure that all people obtain the health services they need 

without suffering financial hardship when paying for them. This requires a strong, efficient, well-run health 

system; a system for financing health services; access to essential medicines and technologies; and a 

sufficient capacity of well-trained, motivated health workers. 

 65th World Health Assembly in Geneva identified universal health coverage (UHC) as the key 

imperative for all countries to consolidate the public health advances. Accordingly, Planning Commission 

of India constituted a high level expert group (HLEG) on UHC in October 2010. HLEG submitted its report 

in Nov 2011 to Planning Commission on UHC for India by 2022. The recommendations for the provision 

of UHC pertain to the critical areas such as health financing, health infrastructure, health services norms, 

skilled human resources, access to medicines and vaccines, management and institutional reforms, and 

community participation. 

 The National Rural Health Mission (NRHM) launched by the Government of India in 2005 seeks to 

provide accessible, affordable and quality health care to the rural population, especially the most 

vulnerable. It also sought to reduce the Maternal Mortality Ratio in the country from 407 to 100 per 

100,000 live births. Infant Mortality Ratio from 60 to 30 per 1000 live births and the total fertility rate 

from 3.0 to 2.1 within the seven year period of the Mission. 

 Now, the NRHM along with the recently launched National Urban Health Mission (NUHM) has 

been subsumed under the National Health Mission (NHM). Despite significant progress especially since 

the launch of NRHM, challenges remain: 

• The availability of health care services provided by the public and private sectors taken together 

is inadequate; 
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• The quality of healthcare services varies considerably in both the public and private sector as 

regulatory standards for public and private hospitals are not adequately defined and, are 

ineffectively enforced; and 

• The affordability of health care is a serious problem for the vast majority of the population, 

especially at the tertiary level. 

 

 Due to the lack of extensive and adequately funded public health services, a large proportion of 

the population incurs heavy out-of-pocket (OOP) expenditure on services purchased from the private 

sector. The OOP expenditure as a proportion of total health expenditure is a very high 61.7 per cent in 

India as compared to the global average of 20.5 per cent. 

• The total expenditure on health care in India, including public and private expenditure is broadly 

comparable to other developing countries at similar levels of per capita income. The total 

expenditure on health care (both public and private together) is 3.7 per cent of the GDP. However, 

according to the World Health Statistics 2013, public expenditure on health is very low 

constituting 28.2 per cent of total health expenditure According to the Government of India’s 

12th Five Year Plan, public health expenditure in India was only 1.04 per cent of GDP in 2011–12 

as compared to the global average of 5.4 per cent41. 

 The Union Government’s Ministry of Finance disburses funds to the Ministry of Health and the 

States. The public sector also funds a number of insurance schemes. Currently, Union-funded insurance 

schemes cover an estimated population of 181 million through the Employee State Insurance 

Scheme (ESIS) – (60 million); Central Government Health Scheme (CGHS) – (3 million) and Rashtriya 

Swasthya Bima Yojana (RSBY) – (118 million). While ESIS and CGHS provide for comprehensive health 

care, RSBY provides for only hospitalization cover with a benefit limit of INR 30,000 (US$ 500 

approximately) per enrolled household per year. 

 In addition, 110 million people in the South Indian states including 70 million in Andhra Pradesh; 

35 million in Tamil Nadu and 5 million in Karnataka receive coverage under state government funded 

health insurance schemes. However, most of these schemes cover only in-patient care, mainly at the 

tertiary level. 

 
 41 Data are retrieved from World Health Statistics, 2013 and India’s 12th Five Year Plan Document 
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 The 12th Five Year Plan and the NHM’s Framework for Implementation commit to undertake 

upto three UHC pilots in each state, which will pave the way for scaling up of Universal Health Coverage 

across the country. These pilots need to be adequately funded and well planned with their performance 

measured against carefully selected and standardized indicators.  

 Hence, the growing medical tourism in India could result risks including unregulated growth of the 

private healthcare sector, diversion of Public Funds, worsening shortage of skilled health professionals in 

public institutions, inequality in medical services and high cost of treatment. It is necessary that one 

should be aware about the important medical legal guideline so that the requirement and interest of 

the people looking for health care in India must be met.  

 

A3.6 Conclusion and Challenges 

 Globalization has touched every sector of the economy, and healthcare is no exception. Backed 

by low costs and ease of travel, increasing demand, improved availability of health technology, 

healthcare has become global which has led to the rise in Medical tourism industry. 

 The Government has also been continuously giving thrust on the development of medical 

facilities in India both for ensuring better health and hygiene for its people and also for improvement of 

medical tourism. The Ministry of Tourism has constituted the National Medical & Wellness and Tourism 

Board in order to provide a dedicated institutional framework for promoting medical tourism. The 

Government has introduced an e-Medical visa which has been extended to the nationals of 161 countries. 

The window for application of e-Visa has also been decided to be increased from 30 days to 120 days 

and duration of stay from 30 days to 60 days with triple entry on e-Medical visa. All this has been aiding 

the growth in Medical Tourism in India in the past few years. 

 In terms of market share, the country enjoys only two percent of the global wellness market 

which evidently points at the under-utilization of the potential and wellness quotient that India treasures. 

Still there is an opportunity of hosting maximum number of foreign tourists from USA, UK, Germany, 

France and Canada, where demand of outbound medical tourism is very high because of high cost of 

treatment and long waiting lists.  

 In order to explore the untapped potential of these developed nations, market India has to make 

some effective measures on the status of community health and hygiene and need-based infrastructure 
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especially in terms of connectivity, safety and security for the visitor travelling in the country. Besides 

that, a lot more is needed to tackle the parallel weakness of not having strong government initiative to 

promote medical tourism, lack of coordination between the various players in the industry (airline 

operators, hotels and hospitals), not having up to the mark regulation system for hospitals, and lack of 

uniform pricing policies across hospitals. Ministry of Tourism has published and circulated a book named 

“Five challenges of medical tourism in ‘Vulnerable’ India”, to focus on the problems of medical tourism. 

 The growth in the sector is also underscored by the cost advantage. Government of India 

considers medical tourism as a new supernova of Indian economy which can boost India’s $17 billion-a-

year healthcare industry to grow by 13 percent in each of the next six years, which industry watchers say 

is growing at 30 per cent annually. This revenue earned through medical tourism should be ploughed 

back to strengthen healthcare in the country. But such a clear cut mechanism is not in place. Besides 

that, corporate hospitals have repeatedly dishonored the conditions for receiving government subsidies 

by refusing to treat poor patients free of cost. 

 The major challenges in achieving a major share of global medical tourism are summarized as 

follows: 

• Information Quality and Access: Providing credible, quality and useful information is very 

important.  

• Enabling a higher number of the smaller medical centres to raise their profile, offer customised 

services, deepen the medical tourism ecosystem and attract more medical tourists to India. 

• Specialty in the treatment required with state-of-the-art equipment to be ahead of global 

competition.  

• Medical Facilities with doctors with high credentials.  

• Favourable Treatment characteristics such as the number of sittings and services and post-

treatment consultancy are found to be significant.  

• A quality policy for medical tourist centres should be adopted. This will prevent negative impact 

due to a few low-quality firms.  
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 Medical tourism in India can be promoted by public (i.e. Government authorities) and private (i.e. 

the super specialty Hospitals) partnership. The public authorities can brand ‘India’ as ‘Medical tourism 

destination’ by promoting safety, security and police assistance to tourists. Medical tourism packages can 

be proposed linking health care and tropical tourism. Hospitals can have uniform global quality 

accreditations and go for customized marketing with personal touch and bonding with the patients. 

 The synchronization of Public and Private Partnership alone can project the medical tourism as a 

lucrative foreign exchange earner and open a new sector of global business promoting employment and 

health care industry growth. India has signed the free trade agreement (FTA) in services and investments 

with 10-member ASEAN, paving the way for freer movement of professionals and further opening 

opportunities for investment.  
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Table A3.1 

Total Number of Foreign Tourist Arrivals (FTA) and Medical Tourist Arrivals (MTA) in India 

 

Year FTA ( Numbers) MTA (Numbers) 

2009 5167699 113689 

2010 5775692 155944 

2011 6309222 138803 

2012 6577745 171021 

2013 6967601 236898 

2014 7679099 184298 

2015 8027133 122012 

2016 8804411 177849 

CAGR 7.9% 6.6% 

Source: Calculated from Indian Tourism Statistics (various issues) 
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Table A3.2 

History of Healthcare Centers in India 

Period Healthcare Centres 

CE 405-411 Charitable Dispensaries in Pataliputra 

CE 629-645 Hospices on highways across the country 

CE 574-879 Dispensaries called Vidyasali in Deccan 

CE 1067 15 bed hospital at Tirumkadul, Chingeplet with physician, 

surgeon, medical herb collectors and attendants for patients  

CE 1226 Maternity home =Cum- hospital-School in Andhra Pradesh 

CE 1325-1352 70 Mughal era hospitals in Delhi and 1200 employees 

CE 1595 Dar-ul-shifa hospital in Hyderabad on Musi river bank 

   Source: IBEF research 
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Table A3.3 

Top ten countries according to medical tourist arrivals in 2010 and 2014 

2010 2014 

Countries % from total MTAs Countries % from total MTAs 

Maldives 25.24% Bangladesh 27.19% 

Bangladesh 24.66% Afghanistan 16.06% 

Malaysia 11.09% Maldives 14.86% 

Iraq 4.66% Rep. of Korea 6.73% 

Nigeria 4.14% Nigeria 5.71% 

Oman 4.00% South Africa 4.39% 

Afghanistan 3.58% Iraq 2.55% 

Sri Lanka 3.48% Kenya 2.48% 

UAE 2.19% Oman 2.45% 

Others 16.95% Others 17.59% 

Source: Calculated from Indian Tourism Statistics (various issues) 
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Table A3.4 

Region-wise Medical Tourist Arrivals in India (Retyping without Table Title in the picture) 

 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 

No. of 

Medical 

Tourists 

% of 

medical 

tourists 

from 

total 

MTAs 

No. of 

Medical 

Tourists 

% of 

medical 

tourists 

from 

total 

MTAs 

No. of 

Medical 

Tourists 

% of 

medical 

tourists 

from 

total 

MTAs 

No. of 

Medical 

Tourists 

% of 

medical 

tourists 

from 

total 

MTAs 

No. of 

Medical 

Tourists 

% of 

medical 

tourists 

from total 

MTAs 

North 

America 

3521 2.3% 3719 2.7% 3888 2.3% 4022 1.7% 1387 0.8% 

Central 

and South 

America 

188 0.1% 183 0.1% 191 0.1% 274 0.1% 140 0.1% 

Western 

Europe 

3501 2.2% 5516 4.0% 7412 4.3% 5568 2.4% 1861 1.0% 

Eastern 

Europe 

1138 0.7% 3021 2.2% 5841 3.5% 12558 5.3% 6334 3.4% 

Africa 11044 7.1% 16035 11.6% 22221 13.0% 39088 16.5 34252 18.6% 

West Asia 17649 11.3% 22302 16.1% 24444 14.3% 42203 17.8% 28957 15.7% 

South Asia 93223 59.8% 84335 60.8% 108949 63.7% 126364 53.3% 106776 57.9% 

South 

East Asia 

3073 2.0% 3652 2.6% 3245 1.9% 3780 1.6% 2743 1.5% 

East Asia 412 0.3% 476 0.3% 536 0.3% 547 0.2% 547 0.3% 

Australia 631 0.4% 933 0.7% 978 0.6% 1318 0.6% 1145 0.6% 

 

 

 

 

 

 

Table: A3.5 

Foreign collaboration and type of Business 
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Indian partner Foreign players Type of business Stake 

(%) 

Year 

Continental Hospital 

Limited 

IHH Healthcare Bernad Healthcare 51% 2016 

Cipla InvaGen Pharmaceutical 

Inc. and Exelan 

Pharmaceuticals Inc. 

Pharmaceuticals 100% 2016 

Famy Care LTd Mylan Inc – Mylan 

Laboratories Limited 

Pharma, healthcare & biotech 100% 2015 

Nitin Lifesciences Recipharm Pharmaceuticals 74% 2015 

Lupin Pharmaceuticals Inc. Temmier Pharmaceuticals 100% 2015 

Panacea Biotec Ltd Apotex Inc Pharmaceutical - 2014 

Lupin Pharmaceutical Inc. Grin Pharma, healthcare & biotech - 2014 

Medreich Ltd Meiji Seika Pharma  Pharmaceutical 100% 2014 

Wyeth Ltd Pfizer Ltd Pharma, healthcare & biotech - 2013 

Torrent Pharmaceuticals Elder Pharmaceuticals Pharma, healthcare & biotech 100% 2013 

Source: Grant Thornton Dealtracker, TechSci research; Note: M&A – Mergers and Acquisitions 
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Table A3.6 

Foreign Investor, Investee and Type of Medical -related Business in India 

Investee Investor Type of business Stake (%) Year 

Continental Hospitals 

Limited 

IHH Healthcare Bernad Pharmaceuticals 73.4% 2016 

Cipla InvaGen Pharmaceutical Inc. and 

Exelan Pharmaceuticals Inc. 

Pharmaceuticals 100% 2016 

Famy Care LTd Mylan Inc – Mylan Laboratories 

Limited 

Pharmaceuticals 100% 2015 

Nitin Lifesciences Recipharm Pharmaceuticals 75% 2015 

Temmler Lupin Pharmaceuticals 100% 2015 

Chrys Capital GVK Bioosciences Contract Research 10% 2015 

Gavis & Novel 

laboratories 

Lupin Pharmaceuticals 100% 2015 

Cadila Healthcare Claris Lifesciences Injectables 100% 2015 

Nova Specialty Hospital Apollo Hospitals Healthcare Service - 2015 

Laurus Labs Pvt. Ltd. Warburg Pincus Pharma & 

Healthcare 

32% 2014 

Krishna Institute of 

Medical Scienes Limited 

ICIC Venture Healthcare Service 28% 2014 

Source: Grant Thornton Dealtracker, TechSci Research; Note: PE – Private Equity 
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Appendix A3 

Company and locations with capacity 

Company No. of 

beds 

Presence 

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 9,215 Chennai, Madurai, Hyderabad, Karur, Karim Nagar, Mysore, 

Visakhapatnam, Bilaspur, Aragonda, Kakinada, Bengulura, 

Delhi, Noida, Kolkata, Ahmedabad, Mauritius, Pune, 

Raichur, Ranipet Ranchi, Lidhiana, Indore, Bhubaneswar, 

Dhaka, Bacheli, Bellary, Goa, Lavasa, Nashik, Nellore, 

Trivuannamalai, Trichi 

Aravind Eye Hospitals 3,649 Theni, Tirunelveli, Coimbatore, Puducherry, Madurai, 

Amethi, Kolkata, Dindigul, Tirupur, Salem, Tuticorin, 

Udumalpet 

CARE Hospitals 2,100 Hyderabad, Vijayawada, Nagpur, Raipur, Bhubaneswar, 

Surat, Pune, Visakhapatnam, Jabalpur, Raigarh 

Fortis Healthcare Ltd 10,000 Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Mohali, Noida, Delhi, Amritsar, 

Raipur, Jaipur, Chennai, Kota, Faridabad, also the company 

present in Singapore, Dubai, Mauritius and Sri Lanka 

Max Hospitals 2,016 Delhi, NCR, Punjab, Uttarakhand 

Manipal Group of Hospitals 4,900 Udupi, Bengaluru, Manipal, Attavar, Mangalore, Goa, 

Tumkur, Vijaywada, Kasaragod, Visakhapatnam 

Narayana Health 7,452 Ahmedabad, Bengaluru, Berhampore, Davangere, 

Dharwad,Durgapur, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, 

Jamshedpur, Kolar, Kolkata, Kuppam, Mahuva, Mysore, 

Raipur, Shimoga, Bellary, Palanpur 

Source: Company websites, Fortis Red Herring Prospectus, TechSci Research 

Note: (1) No of beds include owned subsidiaries, Joint Ventures and affiliations, Data mentioned is as per 

latest data available 
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Profiles of select Hospitals providing Health Tourism Services 

Name Accreditations Prominent 

treatments 

Brief Descriptions 

All India Institute of 

Medical Sciences 

(AIIMS) Govt. Of India 

Institutional 

Accreditations, 

Ministry of Human 

Resources 

Development, Govt. 

Of India. 

Ophthalmology, 

paediatrics, 

gastroenterology, 

cardiology, trauma-

care, hip and knee 

replacement, 

neurology 

Most respected and 

Government of India-

owned. Known for 

quality treatment and 

highly skilled doctors. 

Also known for 

undertaking rare 

treatments and 

surgeries. 

Apollo Hospitals 

Group 

JCI, NABL cardiology, hip and 

knee replacement, 

neurology 

Largest multi-

specialty hospitals 

and satellite centres 

spread across the 

country. Indraprastha 

Apollo, New Delhi 

and Apollo Chennai 

are major hospitals. 

Known for quality 

nursing staff and 

doctors. Overseas 

hospitals in Dhaka 

and Mauritius. 

Apollo Victor 

Hospital, Goa 

Joint accreditation 

from Australia and 

New Zealand 

Cosmetic and plastic 

surgery, Ayurveda 

and wellness, and 

dentistry  

Affiliated to Apollo 

Hospitals Group is 

prominent medical 

tourism centre 

because of its 
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location 

Artemis Health 

Institute 

NABH Angioplasty, knee-

joint replacement, 

hip resurfacing, gastric 

bypass surgery, 

alternative medicine 

Multi-specialty and 

modern hospital in 

Gurgaon with growing 

international patient 

base 

B M Birla Heart 

Research Centre 

NABH Heart surgery and 

interventional 

cardiology 

Well established 

heart research centre 

Christian Medical 

College, Vellore 

NABH, NABL Orthopaedics, 

neurology, 

cardiology, 

gastroenterology, 

paediatrics 

Renowned hospitals 

for quality treatment 

and highly skilled 

doctors 

Fortis Escort Heart 

Institute 

NABH, JCI Specialist hospital: 

cardiology and 

vascular surgeries 

Among the top heart 

institutes in the 

country 

Name Accreditations Prominent 

treatments 

Brief Descriptions 

Fortis Healthcare NABH, NABL Cardiology, 

Orthopaedic surgery 

(hip and knee 

replacement), 

cosmetic surgery, 

bariatric surgery and 

gynaecology 

Multi-specialty 

hospital chain in 

North India and other 

parts of the country 

and a hospital in 

Mauritius 

Global Hospitals NABH (Chennai) Multi-organ 

transplant 

Chain of multi-

specialty hospitals 

Hiranandani Hospital NABH Kidney transplant, 

surrogacy, dental and 

Renowned hospital in 

Mumbai with modern 
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eye surgery facilities 

Indian Spinal Injuries 

Centre 

NABH Specialist hospital: 

Orthopaedics and 

spine surgeries 

One of its kind of 

hospitals in the 

country for spinal 

injuries and 

rehabilitation; Also 

offer treatments in 

neurosurgery, 

orthopaedics and 

plastic surgery 

Kerala Institute of 

Medical Sciences 

NABH and ACHSI Dentistry and 

Ayurveda 

Multi-specialty 

hospital ideal for 

medical tourism 

because of being 

located at 

Trivandrum 

Max Healthcare NABH and NABL Cardiology Multi-specialty chain 

across with key 

hospitals in New 

Delhi and the 

national capital 

region (NCR). Modern 

facilities and growing 

international 

clientele. 

Medanta, The 

Medicity 

JCI (Joint Commission 

International), NABH, 

NABL 

Cardiology, 

Orthopaedics, 

gastroenterology 

New multi-specialty 

hospital with modern 

facilities and 

established by a 
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renowned 

cardiologist with a 

track record for 

delivery of quality 

treatment 

Moolchand Hospitals JCI, NABH Cardiology, oncology 

Orthopaedics, 

paediatric,  

Well respected 

hospital with several 

awardees doctors. 

Strong alternative 

medicine and holistic 

medicine expertise 

Name Accreditations Prominent 

treatments 

Brief Descriptions 

Narayana Hospital NABH, JCI Cardiology Well known 

cardiology and 

cardiac surgery 

hospital 

Tata Memorial Centre Indian Academy of 

Cytologists 

Specialist hospital: 

cancer care and 

treatment 

Top ranking hospital 

for oncology 

Sir Ganga Ram 

Hospital 

NABH, NABL Orthopaedic surgery 

(knee replacement), 

gastroenterology, 

paediatrics 

Reputed hospital in 

New Delhi with highly 

skilled doctors 

Peerless Hospitex 

Hospital and 

Research Centre 

NABL Neurology, spine and 

brain surgery, hip and 

knee replacement 

Well established 

hospital catering to 

patients from Eastern 

India and Bangladesh. 

Paras Hospital NABH, NABL Gynaecology and 

obstetrics 

Multi-specialty 

hospital with modern 
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facilities 

P D Hinduja National 

Hospital  

NABH, CAP Gynaecology, 

Cardiology 

Well established 

multi-specialty 

hospital 

internationally 

acclaimed for 

modern tertiary care 

Sources: Compiled from company websites 
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ภาคผนวกที่ 4  

ระบบบริการสุขภาพของรัฐและความสัมพันธÉกับ Medical Tourism  

โดย 

ผศ.ดร. ภัททา เกิดเรือง 

คณะเศรษฐศาสตรè มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรè 

 

ผ.4.1 ระบบบริการสุขภาพของไทย 

ระบบบริการสุขภาพของรัฐในประเทศไทยประกอบดûวยสามกองทุนพื ้นฐาน ไดûแก° กองทุน

หลักประกันสุขภาพถûวนหนûา (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขûาราชการ42 โดยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใหûความคุûมครองแก°ขûาราชการ ขûาราชการบำนาญและบุคคลใน

ครอบครัว (บุตรอายุไม°เกิน 20 ปßและบิดามารดา) สิทธิประกันสังคมใหûความคุûมครองแก°ผูûประกันตนที่ทำงาน

ในภาคเอกชนหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพส°วนตนและลงทะเบียนเป´นผูûประกันตนแบบสมัครใจ ส°วนสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถûวนหนûา (บัตรทอง) ครอบคลุมประชาชนที่ไม°ไดûรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขûาราชการและสิทธิประกันสังคม  จากการสำรวจสวัสดิการและอนามัยของสำนักงานสถิติแห°งชาติพบว°า ในปß 

พ.ศ. 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพถûวนหนûาครอบคลุมประชากรรûอยละ 74.2 ของประชากรทั้งประเทศ 

ขณะที่กองทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขûาราชการครอบคลุมประชากรรûอยละ 

16.1 และรûอยละ 8.5 ตามลำดับ (ภาพที่ ผ.4.1) นอกเหนือไปจากสิทธิสวัสดิการพื้นฐานแลûว ประชาชน

สามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมไดûจากภาคเอกชน โดยอาจอยู°ในรูปแบบของประกันสุขภาพเอกชนที่ซื้อโดย

ตนเองหรือประกันสุขภาพกลุ°มที่นายจûางจัดหาใหû ในช°วงปß พ.ศ. 2552-2558 ประชาชนที่มีประกันสุขภาพ

เอกชนมีสัดส°วนเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท°า คือจากรûอยละ 4 ในปß พ.ศ. 2552 เป́นรûอยละ 7.6 ในปß พ.ศ. 2558    

อนึ่ง ในปØจจุบันสิทธิประกันสังคมยังขยายความครอบคลุมไปยังแรงงานต°างดûาวที่เขûามาทำงานใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย°างยิ่งแรงงานต°างดûาวจากประเทศเมียนมารè ลาว และกัมพูชา โดยในปß พ.ศ. 2561 

มีผูûประกันตนต°างดûาวจำนวน 1.18 ลûานคน (เพ่ิมจาก 6.35 แสนคนในปß พ.ศ. 2560) หรือคิดเป́นประมาณรûอย

ละ 11 ของจำนวนผูûประกันตนทั้งหมดซึ่งมีประมาณ 11.5 ลûานคน43 ในจำนวนผูûประกันตนต°างดûาวทั้งหมด 

ส°วนใหญ°เป́นผูûประกันตนสัญชาติเมียนมารè 

สำหรับการเบิกจ°ายของกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพถûวนหนûามี

รัฐบาลเป´นผูûจ°าย (sponsor) มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพถûวนหนûา (สปสช.) ทำหนûาที่เป´นผูûจ°าย (third-

party payers) และโรงพยาบาลรัฐเป´นผูûใหûบริการ ขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสำนักงานประกันสังคม (ซ่ึง

เก็บเงินสมทบจากลูกจûาง นายจûางและรัฐบาลในสัดส°วนที่เท°ากัน) ทำหนûาที่เป´นทั้งผูûจ°าย และมีโรงพยาบาลท้ัง

 
42 ประชาชนสามารถซื้อประกันสุขภาพจากภาคเอกชนเพิ่มเติมไดûโดยสมัครใจแต°ก็เป´นสัดส°วนที่นûอย 
43 http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/4984/UHC-Roongnapa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ของรัฐและเอกชนที่เป´นคู°สัญญากับสำนักงานประกันสังคมเป´นผูûใหûบริการ ในส°วนของกองทุนสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขûาราชการ มีกรมบัญชีกลางเป´นผูûจ°าย และมีโรงพยาบาลของรัฐเป´นผูûใหûบริการ จึงอาจกล°าวไดû

ว°า การคลังและการเบิกจ°ายในระบบประกันสุขภาพของไทยถูกควบคุมโดยภาครัฐเป́นส°วนใหญ° 

แมûว°าในปØจจุบันประชาชนไทยมีปØญหาในการเขûาถึงบริการทางสุขภาพนûอยลง เน่ืองจากไดûมีการขยาย

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใหûครอบคลุมประชาชนทุกกลุ°ม แต°คุณภาพในการรักษาพยาบาลและเวลาท่ีใชûใน

การเขûาถึงบริการสุขภาพยังคงเป́นความทûาทายของระบบบริการสุขภาพของไทยอันเป́นผลมาจากการขาด

แคลนบุคลากรทางการแพทยèและการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทยèท่ีไม°เท°าเทียมกัน  

จากตารางท่ี ผ.4.1 จะเห็นไดûว°าจำนวนแพทยèท่ีไดûรับการจัดสรรใหûกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

(ส°วนหนึ่งเป´นผลมาจากนโยบายการผลิตแพทยèเพิ่ม) แต°ในขณะเดียวกันจำนวนแพทยèลาออกก็เพิ่มขึ้นเช°นกัน 

โดยในปß พ.ศ. 2551 มีจำนวนแพทยèลาออกจากระบบราชการสูงถึงรûอยละ 79.8 ของจำนวนแพทยèที่ไดûรับการ

จัดสรร  

ปØจจัยสำคัญท่ีส°งผลใหûเกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยèในภาครัฐ ไดûแก° 

(1) บุคลากรทางการแพทยèไม°ไดûรับแรงจูงใจเพียงพอใหûยังคงอยู°ในระบบราชการและในพ้ืนท่ีชนบท 

 แรงจูงใจในที่นี้หมายความรวมทั้งค°าตอบแทน สวัสดิการและสิ่งแวดลûอมในการทำงาน โดยทั่วไป

ค°าตอบแทนในภาคเอกชนจะสูงกว°าค°าตอบแทนในภาครัฐ แต°สวัสดิการและความมั่นคงเป´นปØจจัยหลักที่ดึงดูด

ใหûบุคลากรทางการแพทยèปฏิบัติงานในภาครัฐ อย°างไรก็ตาม ในปØจจุบันแรงจูงใจใหûบุคลากรทำงานในภาครัฐ

กลับลดลงมากขึ้นเนื่องจาก 1) การลดอัตราขûาราชการส°งผลใหûบุคลากรทางการแพทยèจำนวนมาก โดยเฉพาะ

พยาบาล ไม°ไดûรับการบรรจุในตำแหน°งขûาราชการ 2) ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจำนวนผูûป≥วยที่เพิ่มข้ึน 

และ 3) ความเส่ียงต°อการถูกการฟµองรûองจากผูûป≥วยและญาติผูûป≥วยท่ีเพ่ิมข้ึน 

(2)  ระบบค°าตอบแทนแพทยèท่ีไม°สอดคลûองกับระบบการใหûบริการสุขภาพของประเทศ  

 ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดใหûแพทยèเฉพาะทาง (specialists) ไดûรับค°าตอบแทนใน

อัตราที่สูงกว°าแพทยèทั่วไป (general practitioners) แต°ในทางตรงกันขûามระบบบริการสุขภาพโดยภาครัฐของ

ไทยกลับเนûนการใหûบริการปฐมภูมิ (primary care) โดยจัดใหûมีหน°วยบริการปฐมภูมิ (เช°น รพ.สต. โรงพยาบาล

ชุมชน) ซึ่งทำหนûาคัดกรองและส°งต°อผูûป≥วยไปยังสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น (เช°น โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนยè)44 ซึ ่งการใหûบริการในลักษณะนี ้จำเป´นตûองอาศัยแพทยèทั ่วไปจำนวนมาก แต°ระบบ

ค°าตอบแทนที่เป́นอยู°กลับสรûางแรงจูงใจใหûแพทยèที่จบใหม°ศึกษาต°อ ส°งผลใหûการใหûบริการในระดับปฐมภูมิตûอง

พ่ึงพาแพทยèจบใหม°ท่ีเป́นแพทยèใชûทุน ซ่ึงแสดงใหûเห็นถึงความไม°ย่ังยืนของระบบบริการสุขภาพ 

(3) ความสามารถในการแข°งขันของภาคเอกชน 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนûมเติบโตต°อเนื่องอันเป´นผลมาจากความตûองการของผูûป≥วยที่เพิ่มข้ึน

และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรายไดûส°วนใหญ°มาจากค°ายาและค°าบริการทางการแพทยè ซึ่งไม°ไดûมีการ

 
44 ในปß พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 781 แห°ง โรงพยาบาลทั่วไป 82 แห°ง และโรงพยาบาลศูนยè 34 

แห°ง 
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ควบคุมอย°างจริงจังจากภาครัฐ ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ°จึงมีความสามารถ

ในการดึงดูดบุคลากรทางการแพทยèโดยการันตีค°าตอบแทนท่ีสูงกว°าค°าตอบแทนในภาครัฐ 

(4) จำนวนผูûป≥วยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและจำนวนประชากรสูงอายุเพ่ิม

มากข้ึน  

 การที่ประเทศไทยเขûาสู°สังคมสูงวัยโดยสมบูรณèส°งผลใหûมีจำนวนประชากรสูงอายุจำนวนมาก อีกท้ัง

เทคโนโลยีที่กûาวหนûาในปØจจุบันส°งผลใหûอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนไทยเพิ่มขึ้น ส°งผลใหûความตûองการบริการ

ทางการแพทยèเพิ่มตามไปดûวย นอกจากนี้รูปแบบการเจ็บป≥วยส°วนใหญ°ไดûเปลี่ยนจากโรคติดต°อเป´นโรคที่ไม°

ติดต°อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ซึ่งเป´นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวบุคคลและมี

จำเป´นตûองมีการรักษาที่ต°อเนื่อง ยาวนาน และทำใหûเกิดค°าใชûจ°ายในการรักษาพยาบาลสูง ภาพที่ ผ.4.2 แสดง

จำนวนผูûป≥วยนอกจำแนกตามสาเหตุการป≥วย จะเห็นไดûว°า กลุ°มโรคหลัก 3 กลุ°มแรก ไดûแก° โรคระบบไหลเวียน

เลือด โรคเก่ียวกับต°อมไรûท°อ และโรคระบบหายใจ  

 

ผ.4.2. การใชáบริการทางสุขภาพของชาวตâางประเทศในไทย 

 จากขûอมูลการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 ผูûป≥วยชาวต°างประเทศที่เขûา

มารับการบริการในโรงพยาบาลเอกชนมีทั้งสิ้น 4.23 ลûานรายหรือคิดเป´นรûอยละ 6.86 ของผูûป≥วยทั้งหมดที่เขûา

รับการบริการในโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ°งเป́นผูûป≥วยนอกรûอยละ 95.6 และผูûป≥วยในรûอยละ 4.4 ของจำนวน

ผูûป≥วยนอกชาวต°างประเทศท้ังหมด 

 เมื่อพิจารณาสาเหตุในการเขûารับการบริการพบว°า โรคระบบหายใจเป́นสาเหตุลำดับแรกในการเขûารับ

การรักษาของผูûป≥วยนอกชาวต°างประเทศ (รûอยละ 25) สาเหตุรองลงมา ไดûแก° โรคระบบไหลเวียนเลือด และ

สาเหตุจากภายนอกอื ่น ๆ ที ่ทำใหûป≥วยตาย (ดูตารางที ่ ผ.4.2 และภาพที ่ ผ.4.2) สำหรับผู ûป≥วยในชาว

ต°างประเทศ สาเหตุหลักในการเขûารับบริการ ไดûแก° โรคติดเช้ือปรสิต   

 เมื่อพิจารณาประเทศที่มาของผูûป≥วยชาวต°างประเทศพบว°า ประเทศที่มีผูûป≥วยนอกมารับการรักษาใน

โรงพยาบาลเอกชนมากที ่สุด คือ สหภาพพม°า โดยกว°ารûอยละ 30 ของโรงพยาบาลที ่มีผู ûป≥วยนอกชาว

ต°างประเทศเขûารับการรักษามีผูûป≥วยจากสหภาพพม°าในลำดับที่ 1 รองลงมา ไดûแก°ผู ûป≥วยจากจีน กัมพูชา 

สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตสè ลาว  ในทำนองเดียวกัน ประเทศที่มีผูûป≥วยในชาวต°างประเทศเขûารับ

การรักษามากท่ีสุดในสามลำดับแรก ไดûแก° สหภาพพม°า จีนและกัมพูชา (ดูตารางท่ี ผ.4.3-ผ.4.5) 
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 อย°างไรก็ตามแมûว°าโรงพยาบาลเอกชนที่มีผูûป≥วยชาวต°างประเทศเขûารับการรักษาจะมีจำนวนสูงถึง 

270 แห°งจากจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 347 แห°ง แต°เมื่อพิจารณาการไดûรับการรับรองมาตรฐาน Joint 

Commission International กลับมีโรงพยาบาลที่ไดûรับการรับรองตามมาตรฐาน JCI เพียง 43 แห°งหรือคิด

เป́นรûอยละ 12 ของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู°ในการสำรวจนี้ และรûอยละ 55 ของโรงพยาบาลเอกชนที่ไดûรับ JCI 

ต้ังอยู°ในกรุงเทพมหานคร (ดูตารางท่ี ผ.4.6)  

ในลักษณะเดียวกัน มีโรงพยาบาลเอกชนเพียง 42 แห°งที่เป´นศูนยèกลางสุขภาพนานาชาติ (Associate 

in medical hub) โดยกว°ารûอยละ 90 ของโรงพยาบาลที่เป́นศูนยèกลางสุขภาพนานาชาติเป́นศูนยèกลางบริการ

สุขภาพ (Medical Service Hub) และโรงพยาบาลเหล°านี ้ส °วนใหญ° (ประมาณรûอยละ 50) ต ั ้งอยู ° ใน

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง (ดูตารางท่ี ผ.4.7) 

ผ.4.3 ชâองทางการสâงผâานท่ี Medical Tourism กระทบตâอระบบบริการสุขภาพของไทย 

ช°องทางท่ี Medical Tourism กระทบต°อระบบบริการสุขภาพเกิดขึ้นเนื่องจากการใชûทรัพยากรที่ใชû

ในการผลิตบริการทางการแพทยèร°วมกัน ภาพท่ี ผ.4.3 แสดงกลไกที่เป´นไปไดûในทางทฤษฎีที่การท°องเที่ยวเชิง

สุขภาพสามารถส°งผลกระทบต°อการใหûบริการสุขภาพในประเทศ โดยเสûนปะแสดงการคาดการณèผลกระทบท่ี

เป́นบวก ส°วนเสûนทึบแสดงการคาดการณèผลกระทบท่ีเป́นลบ   

ในดûานหนึ่ง Medical Tourism สามารถเป´นแหล°งรายไดûเสริมใหûแพทยèที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ 

(โดยเฉพาะโรงเรียนแพทยè) โดยการออกไปทำงานในครึ่งเวลาในโรงพยาบาลเอกชน และทำใหûแพทยèรายน้ัน

สามารถทำงานในภาครัฐต°อไปไดû โดยไดûรับการชดเชยที่เพียงพอ นอกจากนี้ การมี Medical Tourism อาจ

ช°วยลดหรือปµองกันปØญหาสมองไหลซึ ่งเก ิดขึ ้นเมื ่อแพทยèไทยลาออกเพื ่อไปทำงานในต°างประเทศ 

(Wibulpolprasert, 2004) 

ในทางตรงกันขûาม การมี Medical Tourism เพิ่มอุปสงคèต°อบุคลากรทางการแพทยèในภาคเอกชน 

ส°งผลใหûเกิดการแย°งชิงบุคลากรทางการแพทยèจากรัฐ โดยเฉพาะอย°างยิ่งอาจารยèในโรงเรียนแพทยè และแพทยè

ที่เคยไดû Fellowship ทั้งในและต°างประเทศใหûมาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนเต็มเวลา (Pocock and Phua, 

2011; Chen and Flood, 2013) และซ้ำเติมปØญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยèที่มีอยู°แลûวใหûรุนแรง

ขึ ้น โดยเฉพาะอย°างยิ ่งในกรณีที ่ Medical tourism ซึ ่งใหûความสำคัญกับความเชี ่ยวชาญของแพทยèที ่มี

ประสบการณèและไดûรับวุฒิบัตรท่ีผ°านการรับรองในต°างประเทศซ่ึงอาจเป́นอาจารยèแพทยè  ผลกระทบจะรุนแรง

ขึ้นหาก Medical Tourism นำไปสู°การลาออกของอาจารยèแพทยèที่ตûองใชûทรัพยากรและเวลานานในการผลิต

และส°งผลระยะยาวต°อการผลิตแพทยèในอนาคตท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Naranong&Naranong, 2011; 

Chen & Flood, 2013)  

นอกจากนั้น Medical Tourism ทำใหûตûนทุนในการใหûบริการทางการแพทยèภายในประเทศเพิ่มขึ้นผ°าน 

2 ช°องทาง ช°องทางแรก คือ การแย°งชิงบุคลากรทางการแพทยèในภาคเอกชนส°งผลใหûตûนทุนในการบริการใน

ภาคเอกชนที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลตûองเพิ่มค°าตอบแทนแพทยèเพื่อสรûางแรงจูงใจที่เพียงพอในการ

ดึงดูดแพทยèที่มีความสามารถ และ ช°องทางที่สอง คือ การเนûนการใชûเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการรักษาและ



 

 ผ4.5 

วินิจฉัยโรคส°งผลใหûตûนทุนในการใหûบริการสูงขึ้น การที่ตûนทุนสูงขึ้นย°อมหมายถึงราคาในการใหûบริการที่สูงข้ึน 

ผลกระทบที่ตามมา คือ ผูûป≥วยในประเทศที่เป´นคนไทยไม°สามารถเขûาถึงหรือลดความตûองการในการใชûบริการ

สุขภาพในภาคเอกชน ซึ่งผูûป≥วยเหล°านี้อาจเป´นกลุ°มที่เคยใชûบริการสุขภาพในภาคเอกชนเนื่องจากตûองการ

ความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการทางสุขภาพ ในกรณีที่ราคาเพิ่มสูงถึงระดับที่ไม°สามารถรับไดû 

ผูûป≥วยกลุ°มนี้อาจเปลี่ยนไปใชûบริการสุขภาพของรัฐเพื่อลดค°าใชûจ°ายส°วนตัว ซึ่งหมายความว°า ความตûองการ

บริการสุขภาพจากภาครัฐจะเพิ่มขึ้น และหากผูûป≥วยกลุ°มนี้มีจำนวนมากก็อาจส°งผลใหûความแออัดในการใชû

บริการสุขภาพของรัฐเพ่ิมข้ึนกว°าท่ีเป́นอยู° 

อย°างไรก็ตาม Medical Tourism อาจส°งผลทางบวกต°อการใหûบริการสุขภาพในประเทศ ในทางหน่ึง 

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชûอาจส°งผลทางบวกต°อการใหûบริการสุขภาพของคนในประเทศ ในกรณีที่การใชû

เทคโนโลยีนั้นก°อใหûเกิด spill-over effect ต°อการใหûบริการในภาครัฐ เฉพาะอย°างยิ่งในกรณีของโรงเรียน

แพทยè spill-over effect นี้อาจเกิดจากการอุดหนุนขûามกลุ°มผูûรับบริการหรือเกิดจากการที่บุคลากรทางการ

แพทยèสามารถนำความรูûในการใชûเทคโนโลยีที่ใชûรักษาผูûป≥วยชาวต°างชาติมาใชûกับผูûป≥วยชาวไทย ในอีกทางหน่ึง 

รายไดûจาก Medical tourism สามารถเพิ ่มรายไดûใหûกับประเทศในภาพรวม ซึ ่งหากการจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ แหล°งรายไดûน้ีอาจช°วยเพ่ิมเงินอุดหนุนการใหûบริการทางสุขภาพของภาครัฐ45  

อย°างไรก็ตามขนาดของผลกระทบของ Medical Tourism ต°อการขาดแคลนแพทยèขึ้นอยู°กับการทับ

ซûอนกันของกิจกรรมท่ีใหûบริการใน Medical Tourism และความตûองการของคนในประเทศ  หากการทับซûอน

ค°อนขûางจำกัด Medical Tourism จึงอาจเพิ่มอุปสงคèต°อแพทยèเฉพาะทางบางสาขาที่เป´นที่นิยมใน Medical 

Tourism ในไทย ดังน้ันในระยะสั้นผลกระทบดังกล°าวน°าจะจำกัด  อย°างไรอุปสงคèที่เพิ่มขึ้นในสาขาที่เป´นท่ี

นิยมใน Medical Tourism อาจส°งผลกระทบในระยะยาวเพราะ Medical Tourism สามารถส°งผลใหû

ค°าตอบแทนแพทยèในสาขานั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้น (Chen & Flood, 2003) ซึ่งค°าตอบแทนนี้อาจส°งผลใหûการเลือก

เรียนเฉพาะทางของแพทยèที่จบใหม°  โครงสรûางของจำนวนแพทยèเฉพาะทางในระยะยาวอาจไม°สอดคลûองกับ

ความตûองการ/ความจำเป́นของประเทศไดû  

 ระบบบริการสุขภาพของไทยเนûนการคัดกรองผูûป≥วยในระบบ Primary Health Care ซึ่งตûองใชûแพทยè

ทั่วไปจำนวนมาก ส°งผลใหûเกิดการขาดแคลนแพทยèท่ัวไปมากขึ้น ดังนั้น ผลกระทบของ medical tourism 

อาจเป́นประเด็นเร่ืองการบิดเบือนตลาดแรงงานของแพทยè 

การวิเคราะหèผลกระทบท่ีคาดว°าจะเกิดข้ึนตามกลไกของผลกระทบท่ีไดûอธิบายในหัวขûอขûางตûนรวมถึงผล

การวิเคราะหèจากงานวิจัยในอดีตอาจเป´นการประเมินความรุนแรงของผลกระทบมากกว°าที่เกิดขึ้นจริงเพราะ

ปØญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยèเป´นปØญหาที่มีอยู°ก°อนและระบบบริการสุขภาพของไทยที่ตûองการ

แพทยèทั่วไปจำนวนมากเพื่อการคัดกรองผูûป≥วยในระบบ Primary Health Care ในขณะที่ความตûองการแพทยè

จาก Medical Tourism ส°วนใหญ°เป´นแพทยèเฉพาะทาง ดังนั้นผลกระทบทางตรงในระยะสั้นจึงน°าจะจำกัดดัง

สะทûอนในภาพที่ ผ.4.4 และ ผ.4.5 ที่จำนวนแพทยè (ทั้งแพทยèทั่วไปและแพทยèเฉพาะทาง) ที่ปฏิบัติงานเต็ม

 
45 ทั้ง UC และสวัสดิการรักษาพยาบาลขûาราชการเป´น tax financing 



 

 ผ4.6 

เวลา (full-time) ในโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการเพิ่มที่นûอยกว°าอัตราการเพิ่มของแพทยèที่ปฏิบัติงานบาง

เวลา (part-time) และอัตราการเพิ ่มของจำนวนแพทยèเฉพาะทางสูงกว°าอัตราการเพิ ่มของแพทยèทั ่วไป 

นอกจากนี้ ขûอมูลความตûองการบุคลากรทางการแพทยèเพิ่มในโรงพยาบาลเอกชน (ตารางที่ ผ.4.7) สะทûอนใหû

เห็นว°าโรงพยาบาลมีความตûองการแพทยèเฉพาะทางมากกว°าแพทยèท่ัวไป  

ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งจากตารางที่ ผ.4.7 คือ จำนวนพยาบาลวิชาชีพและผูûช°วยพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มสูงกว°าจำนวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานบางเวลา แสดงใหûเห็นว°า

โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนûมที่จะรับพยาบาลที่สามารถทำงานเต็มเวลาไดûมากกว°าพยาบาลที่ตûองการทำงาน

บางเวลา นั่นหมายความ พยาบาลน°าจะเป´นกลุ°มที่มีแนวโนûมขาดแคลนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพของ

ภาครัฐ 

สิ ่งที ่น°าเป´นห°วงกว°าคือการเขûามาของผู ûป≥วยชาวต°างชาติที ่เป´นแรงงานต°างดûาว (ที ่ไม°ไดûมีการ

ลงทะเบียนเป´นผูûประกันตน) หรือผูûป≥วยชาวต°างชาติที่เขûามาเพื่อรับการรักษาโดยใชûบริการในสถานพยาบาล

ของรัฐ (หรือเริ ่มการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและยûายมารักษาต°อที่โรงพยาบาลของรัฐ) เนื่องจากการ

ใหûบริการสุขภาพในระบบของรัฐไดûรับการอุดหนุนโดยใชûภาษีของประเทศและคิดค°าบริการต่ำกว°าท่ีเป́นจริง  



 

 ผ4.7 

ตารางท่ี ผ.4.1  

จำนวนแพทยèลาออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเทียบกับจำนวนแพทยèท่ีไดûรับการจัดสรร 

ท่ีมา: นงลักษณè (2555) 

 

  

ปß พ.ศ. แพทยèท่ีจัดสรรใหûกระทรวง

สาธารณสุข 

จำนวนแพทยèลาออก % เทียบกับแพทยèท่ีไดûรับ

การจัดสรร 

2545 878 564 64.2 

2546 922 795 86.2 

2547 1,028 465 45.2 

2548 995 670 67.3 

2549 1,076 782 72.7 

2550 1,127 878 77.9 

2551 1,052 840 79.8 

2552 1,075 673 62.6 

2553 1,395 602 43.2 



 

 ผ4.8 

ตารางท่ี ผ.4.2  

โรคท่ีเขûารับการรักษาลำดับท่ี 1ของผูûป≥วยนอกชาวต°างประเทศ 

โรคท่ีเขûารับการรักษาลำดับท่ี 1 สัดส°วน (รûอยละ) 

โรคระบบหายใจ                                                                                                                                                                                                                                               25.4 

โรคระบบไหลเวียนเลือด                                                                                                                                                                                                                                       16.2 

สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทำใหûป≥วยหรือตาย                                                                                                                                                                                                                   13.0 

โรคระบบย°อยอาหาร รวมโรคในช°องปาก                                                                                                                                                                                                                           10.6 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดûจากการตรวจทางคลินิกและทาง

หûองปฏิบัติการท่ีไม°สามารถจำแนกโรคในกลุ°มอ่ืนไดû                                                                                                                                             7.1 

โรคระบบกลûามเน้ือ รวมโครงร°างและเน้ือยึดเสริม                                                                                                                                                                                                              4.2 

โรคติดเช้ือและปรสิต                                                                                                                                                                                                                                        3.4 

ภาวะแทรกในการต้ังครรภè การคลอด และระยะหลังคลอด                                                                                                                                                                                                          3.4 

การเป́นพิษและผลท่ีตามมา                                                                                                                                                                                                                                    3.4 

โรคระบบสืบพันธุèร°วมปØสสาวะ                                                                                                                                                                                                                                3.1 

อุบัติเหตุจากการขนส°ง และผลท่ีตามมา                                                                                                                                                                                                                        2.9 

โรคอ่ืน ๆ 6.5 

จำนวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีผูáปéวยนอกชาวตâางประเทศเขáารับการรักษา 252 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 

 

  



 

 ผ4.9 

 

ตารางท่ี ผ.4.3 

สัดส°วนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ท่ีมีผูûป≥วยนอกชาวต°างประเทศเขûารับการรักษา จำแนกตาม

ประเทศ 

ประเทศท่ีเขûารับการรักษาลำดับท่ี 1 สัดส°วน (รûอยละ)  

สหภาพพม°า                                         30.6 

 จีน                                               13.1 

 กัมพูชา                                           7.8 

 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ°และไอรèแลนดèเหนือ          5.5 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสè                              5.4 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                    5.3 

 สหรัฐอเมริกา                                      4.4 

 เยอรมนี                                           3.7 

 ญ่ีปุ≥น                                           2.8 

 อินเดีย                                           1.4 

ประเทศอ่ืน ๆ 8.5 

 ไม°ทราบ / ไม°ตอบ                                  11.4 

จำนวนโรงพยาบาลฯ ท่ีมีผูáปéวยนอกชาวตâางประเทศเขáารับการรักษา 284 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560  



 

 ผ4.10 

ตาราง ผ.4.4  

ประเทศท่ีเขûารับการรักษาผูûป≥วยนอก 5 ลำดับแรก จำแนกตามขนาดโรงพยาบาล 

ลำดับ 
จำนวนเตียง 

1-30 31-50 51-100 101-250 250+ 

1 

สหภาพพม°า สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

สหภาพพม°า สหภาพพม°า จีน 

2 สหรัฐอเมริกา สหภาพพม°า กัมพูชา จีน สหภาพพม°า 

3 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตสè 

สหราชอาณาจักร จีน กัมพูชา กัมพูชา 

4 

จีน เยอรมนี สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตสè 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตสè 

5 

สหราช

อาณาจักร 

จีน ญ่ีปุ≥น สหราช

อาณาจักร 

สหราช

อาณาจักร 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ผ4.11 

ตาราง ผ.4.5  

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ท่ีมีผูûป≥วยในชาวต°างประเทศเขûารับการรักษา จำแนกตามประเทศ 

ประเทศท่ีเขûารับการรักษาลำดับท่ี 1 สัดส°วน (รûอยละ)  

 สหภาพพม°า                                         27.3 

 จีน                                               13.8 

 กัมพูชา                                           6.8 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                    6.5 

 สหรัฐอเมริกา                                      6.3 

 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ°และไอรèแลนดèเหนือ     4.8 

 ญ่ีปุ≥น                                           4.2 

 เยอรมนี                                           3.1 

 ฟ∫ลิปป∫นสè                                        1.6 

 อินเดีย                                           1.5 

ประเทศอ่ืน ๆ 11.6 

 ไม°ทราบ / ไม°ตอบ                                  12.4 

จำนวนโรงพยาบาลฯ ท่ีมีผูáปéวยในชาวตâางประเทศเขáารับการรักษา 270 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 

  



 

 ผ4.12 

ตารางท่ี ผ.4.6  

จำนวนและสัดส°วนของโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดûรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและผ°านการรับรองคุณภาพ 

ภาค รวม 

มาตรฐานระดับสากล 

(Joint Commission 

International) 

ระบบการรับรองคุณภาพ 

(Hospital 

Accreditation) 

จำนวน รûอยละ จำนวน รûอยละ 

กรุงเทพมหานคร 105 23 55% 64 34% 

ภาคกลาง 116 8 19% 68 36% 

ภาคเหนือ 52 7 15% 21 11% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 1 2% 30 16% 

ภาคใตû 34 4 9% 8 4% 

ท้ังประเทศ 347 43 100% 191 100% 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560  



 

 ผ4.13 

ตาราง ผ.4.7  

จำนวนและสัดส°วนของโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป́นศูนยèกลางสุขภาพนานาชาติ 

ภาค รวม 

ประเภทของศูนยèกลางสุขภาพนานาชาติ 

รวม 

Medical 

Service 

Hub 

Wellness 

hub 

Academic 

hub  

Product 

hub 

กรุงเทพมหานคร 105 11 11 - - 3 

ภาคกลาง 116 14 14 1 - - 

ภาคเหนือ 52 11 9 - 3 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 5 5 - 1 - 

ภาคใตû 34 2 2 - - - 

ท่ัวราชอาณาจักร 347 42 40 1 4 4 

ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ โรงพยาบาลเอกชน 1 แห°งสามารถตอบไดûมากกว°า 1 ประเภท 

  



 

 ผ4.14 

 
ตารางท่ี ผ.4.8 

ความตûองการบุคลากรทางการแพทยèเพ่ิมในโรงพยาบาลเอกชน 

ประเภท จำนวน 

แพทยèท่ัวไป 176 

แพทยèเฉพาะทาง 860 

ทันตแพทยè 99 

พยาบาลวิชาชีพ 2067 

พยาบาลเทคนิค 111 

ผูûช°วยพยาบาล 626 

พนักงานช°วยพยาบาล 1026 

ผดุงครรภè 14 

พนักงานพยาบาลอ่ืนๆ 15 

จำนวนโรงพยาบาลท่ีตûองการบุคลากรเพ่ิม 

225 

(รûอยละ 64.8 ของรพ.เอกชนท่ีสำรวจ) 

ท่ีมา การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปß พ.ศ. 2560 
  



 

 ผ4.15 

 

ภาพท่ี ผ.4.1  

รûอยละของประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค°ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2552 2554 2556 และ 2558 

 
หมายเหตุ สัดส°วนรวมมีค°ามากกว°า 100 เน่ืองจากในบางกรณี ผูûตอบแบบสอบถามอาจมีสิทธิการ

รักษาพยาบาลมากกว°า 1 ประเภท 

ท่ีมา: การสำรวจสวัสดิการและอนามัยปß พ.ศ. 2552 2554 2556 และ 2558 สำนักงานสถิติแห°งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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 บตัรประกนัสุขภาพ (บตัรทอง)  ประกนัสงัคม/กองทุนเงินทดแทน 

 สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/อปท.  ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั/สวสัดิการโดยนายจา้ง 



 

 ผ4.16 

ภาพท่ี ผ.4.2   

จำนวนผูûป≥วยนอก จำแนกตามกลุ°มสาเหตุป≥วย 5 โรคหลัก จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง

สาธารณสุข ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2560 (หน°วย: จำนวนคร้ังท่ีมารับบริการ) 

 
ท่ีมา: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ ไม°รวมกรุงเทพมหานคร
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20,000,000
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30,000,000

35,000,000

40,000,000

โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเกีTยวกบัต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการ และเมตะบอลิสึม 

โรคระบบหายใจ โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรค

ในช่องปาก 

โรคระบบกลา้มเนืXอ รวมโครง

ร่าง และเนืXอยดึเสริม 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560



 

 ผ4.17 

 
ภาพท่ี ผ.4.3 การคาดการณ2ผลกระทบของการท9องเท่ียวเชิงสุขภาพต9อระบบบริการสุขภาพท่ีเปCนไปไดFในทางทฤษฎี 

 
หมายเหตุ: เสFนปะ หมายถึงผลกระทบทางบวก และเสFนทึบเปCนผลกระทบทางลบ 

ท่ีมา: ผูFวิจัย

การขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย2 

Competing demand for health 
personnel from private sector 

ค9าบริการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

ในภาคเอกชน 
ค9าตอบแพทย2ที่สูงขึ้นใน
ภาคเอกชน 

การใชFเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการวินิจฉัย

และรักษาพยาบาล 

ศักยภาพในการผลิตแพทย2ทีล่ดลง 

(กรณีอาจารย2แพทย2ลาออก) 

ผูFปlวยในประเทศบางส9วนไม9สามารถ

เขFาถึงบรกิารในภาคเอกชน 

Congestion in public sector 

Medical Tourism Higher earning for physicians 

who perform dual practice 

Prevent both internal 

and external brain-drain 
Possible spill-over 

effect 

Possible source of public revenue 
(to finance public health schemes) 

การใชFเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการวินิจฉัย

และรักษาพยาบาล 
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ภาพท่ี ผ.4.4  

จำนวนบุคลากรทางการแพทย;ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลเอกชนในปH 2550 และ 2560 

 
ท่ีมา: การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปH พ.ศ. 2555 และ 2560 
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ภาพท่ี ผ.4.5  

จำนวนบุคลากรทางการแพทย;ท่ีปฏิบัติงานบางเวลาในโรงพยาบาลเอกชนในปH 2550 และ 2560 

 
ท่ีมา การสำรวจสถานพยาบาลเอกชนปH พ.ศ. 2555 และ 2560 
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