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	 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	มุ่งผลกัดันอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของไทยเข้าสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง	โดยในแผนยุทธศาสตร์	
ททท.	ปี	พ.ศ.	2560-2564	ก�าหนดวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์เพิม่รายได้ 
จากการท่องเที่ยว	มุ่งเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก	 
ท้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวเพือ่การพกัผ่อนระดับกลาง-บน	(Quality	Leisure)	 
และนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษหรือความสนใจเฉพาะ	(Niche	
Segment)	ที่มีศักยภาพ	น�าเสนอบริการแบบเจาะจงความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	เพือ่ขยายฐานตลาดจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเพือ่การ
พกัผ่อนท่ัวไป	(Mass	Tourist)	อาท	ิการท่องเทีย่วเชงิกฬีา	การแต่งงาน
และฮันนีมูน	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	โดยมีการท่องเที่ยวกลุ่มรักษา
พยาบาล	หรือ	Medical	Tourism	เป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะที่ส�าคัญ
ตลาดหนึ่ง



	 นักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลาง	 เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลุ่มรักษาพยาบาลของไทย	เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายสูง	มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างนาน 

และมักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่	จากโครงการส�ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก	ปี	2558	พบว่านักท่องเที่ยว

ภูมิภาคตะวันออกกลางที่เดินทางมาประเทศไทยใช้บริการทางการแพทย์ร้อยละ	13.18	 โดยนักท่องเที่ยว 

ท่ีระบุว่าวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางคือการรักษาพยาบาลมีสัดส่วนถึงร้อยละ	6.52	นอกจากนี้	กิจกรรม 

ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล	เช่น	การตรวจสุขภาพ	หรือศัลยกรรม	เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าการใช้จ่าย 

เฉลี่ยสูงสุด	หรือ	47,638.53	บาทต่อคนต่อทริป

	 ภูมิภาคตะวนัออกกลางมกีลุม่ประเทศสมาชกิความร่วมมอือ่าวอาหรบั	หรอื	Gulf	Cooperation	Council	(GCC)	

ประกอบด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	บาห์เรน	คูเวต	โอมาน	กาตาร์	และซาอุดีอาระเบีย	เป็นตลาดส�าคัญทั้ง 

ในด้านจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้	ซึ่งประเทศที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวส�าคัญที่สุดของไทย	ได้แก่	สหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส์	คเูวต	และโอมาน	ในปี	2558	นกัท่องเทีย่วจาก	3	ประเทศดงักล่าวเดนิทางเข้าไทยและมกีารใช้จ่ายเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ	76	ของนักท่องเที่ยว	GCC	ทั้งหมด	(ที่มา:	งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ	กองกลยุทธ์การตลาด	ททท.)

	 อย่างไรก็ดี	ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์และการรักษา

พยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการท�าความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเชิงลึก 

(Customer	Insight)	ตลอดจนศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล 

ของไทย	ทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค	อาทิ	สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง	การด�าเนินการของประเทศคู่แข่ง	บทบาทของบริษัทน�าเที่ยว	ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลตลาด	GCC	ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 รายงาน Outbound Medical Tourism :	Potential	Traveler	Understanding	in	UAE,	Oman,	Kuwait	จดัท�าโดย 

Euromonitor	International	ส�าหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	เป็นการรวบรวมข้อมูลการตลาด 

การท่องเที่ยวเชิงลึกกลุ่มการแพทย์และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคตะวันออกกลาง	โดยมุ่งเน้น	3	ประเทศ 

กลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมืออ่าวอาหรับ	ได้แก่	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	น�าเสนอข้อมูล

สถิติและข้อมูลเอกสารจาก	Euromonitor	Passport	ประกอบกับการสอบถามความเห็นผู้ที่สนใจหรือเคยเดินทาง 

ท่องเท่ียวเพื่อการรักษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	คูเวต	(Consumer	Survey)	จ�านวน	 

300	ราย	แบ่งเป็น	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	160	ราย	โอมาน	80	ราย	คูเวต	80	ราย	นอกจากนี้	Euromonitor	 

ได้ด�าเนินการสอบถามความเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการรักษาพยาบาลในประเทศไทยกับ

บริษัทตัวแทนน�าเที่ยวในทั้ง	3	ประเทศ	ประเทศละ	5	บริษัท	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน



ภาพรวมตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มรกัษาพยาบาล	
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต

	 การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

	 ของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	

	 และคูเวต	(Outbound	Tourism	Destinations)
	 การเดินทางต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายใน

ภูมภิาคตะวันออกกลางและแอฟรกิาเหนอื	หรอื	MENA	โดยเฉพาะ 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย	ทั้งเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	

เพื่อธุรกิจ	และการพักผ่อน	ประเทศในภูมิภาคยุโรปเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมส�าหรับการช้อปปิ ้ง	 โดยเฉพาะประเทศ 

สหราชอาณาจักร	ในขณะที่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย	เช่น	ไทย	

มาเลเซีย	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวประเทศ	GCC	นิยมเดินทาง

เพื่อการพักผ่อน



	 ปัจจัยผลักดันการเดินทางต่างประเทศ

	 เพื่อการรักษาพยาบาล	(Growth	Drivers	

	 for	Outbound	Medical	Tourism)
	 วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เคร่งเครียด	ขาดการออกก�าลังกาย

และโภชนาการที่ถูกต้อง	ส่งผลให้ชาวอาหรับในกลุ่มประเทศ	

GCC	ประสบปัญหาทางสุขภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะโรคอ้วน	 

โรคเบาหวาน	โรคเครยีด	นอกจากนี	้การขาดแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะทาง	การบริการทางการแพทย์สาธารณะที่ไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ	และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศที่ค่อนข้างสูง	ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ชาวสหรัฐ

อาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคูเวต	เลอืกเดินทางไปต่างประเทศ

เพือ่ใช้บรกิารทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	ทัง้นี	้ประเทศ 

ที่น�าเสนอการบริการทางการแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อ

พกัผ่อนเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วกลุม่รกัษาพยาบาลในภมูภิาค

	 ประเทศคูแ่ข่ง	(Competing	Medical	Tourism	 

	 Destinations)
	 จดุหมายปลายทางเพือ่การแพทย์และการรักษาพยาบาลที่

ชาวสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	คูเวต	นิยม	โดยมภีาพลกัษณ์ 

ว่ามีบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย	มีความเช่ียวชาญ	และ 

มีความเป็นมืออาชีพสูง	ได้แก่

 l สหราชอาณาจักร	 เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการ

รักษาพยาบาลอันดับ	1	ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต

 l เยอรมนี	คาดว่าชาว	GCC	จะเดินทางเข้าไปใช้บริการ

ทางการแพทย์ในเยอรมนีเพิ่มขึ้น	ในปี	2016	มีนักท่องเที่ยว

จากประเทศ	GCC	เดนิทางไปยงัประเทศเยอรมนเีพือ่การรักษา 

พยาบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ	17	โดยมีซาอุดีอาระเบียและคูเวต 

เป็นตลาดส�าคัญ

 l สหรฐัอเมรกิา	เป็นอกีจดุหมายทางการแพทย์และการ

รักษาพยาบาลที่ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	

เลอืกเดนิทาง	โดยเฉพาะแถบภูมภิาคตะวันออกบรเิวณมหานคร

นิวยอร์กและบอสตัน

 l อินเดีย	มีโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงและเป็น 

ที่ยอมรับ	โดยมีภาพลักษณ์ว่ามีมาตรฐานการบริการที่ดีและ

ราคาไม่แพง

	 อปุสรรคส�าคญัในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงการแพทย์ 

และการรกัษาพยาบาลของไทยคอืมาตรการส่งเสรมิการรักษา

พยาบาลภายในประเทศของรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับ- 

เอมเิรตส์	โอมาน	และคูเวต	โดยมโีครงการส�าคัญ	ได้แก่		Dubai	Healthcare 

City	ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ซึ่งประกอบด้วยศูนย์บริการ

ทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	160	แห่ง	พร้อมแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 

สาขาต่างๆ	จากต่างประเทศ	หรือโครงการ	Sultan	Qaboos	Medical 

City	ซึ่งรัฐบาลโอมานเป็นผู้ลงทุนในจ�านวนเงิน	1.5	พันล้านเหรียญ

สหรัฐ	ในขณะที่รัฐบาลคูเวตมีแผนเพ่ิมการให้บริการทางการแพทย์

และการรักษาพยาบาลผ่านโครงการขนาดใหญ่จ�านวน	6	โครงการ 

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น	5.5	พันล้านเหรียญสหรัฐ

	 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารและแหล่งข้อมูล	

	 (Media	Channel	and	Sources	of	Information)

	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	 

ข้อมูลแบบปากต่อปาก	(Word	of	Mouth)	เป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ

ที่สุด	 โดยส่วนใหญ่รับข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวผ่านคนใกล้ชิด	

เช่น	ครอบครัว	เพ่ือน	(ร้อยละ	86)	แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญรองลงมาคือ 

ส่ือ	Online	(ร้อยละ	22)	โดยเฉพาะ	Social	Media	เช่น	Facebook	

Google+	หรือ	Twitter	(สัดส่วนร้อยละ	82	ของผู้ใช้สื่อ	Online	 

ทั้งหมด)	ส�าหรับชาว	UAE	 ส่ือ	Online	อื่นๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หรือ	 

E-Newspaper	ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส�าคัญเช่นกัน

n Sources of  Information

86%

Recommendations

Base (Total-Travelled or accompanied someone on a medical trip): 50

Online Newspapers Brochures/Leaflets Magazines Health TV Shows

22% 16% 8% 2% 2%

n Online Sources Consulted

82%

Recommendations

Base (Total-Travelled or accompanied someone on a medical trip and use online 
channels for research): Low Base

Online Newspapers Brochures/Leaflets

45%
18%

9%



	 ในการเดินทางเพือ่วตัถุประสงค์ทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	ชาวสหรฐั-

อาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	จะเชื่อถือข้อมูลและค�าแนะน�าจากแพทย์มากที่สุด	

อย่างไรก็ดี	ในการตดัสนิใจเลอืกจดุหมายปลายทาง	คูส่มรสและครอบครวัจะมอีทิธพิล

ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

	 การจองการเดินทาง	(Booking	Channels)
	 ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	58)	นิยมจอง 

การเดินทางผ่านตัวแทนน�าเที่ยว	โดยให้บริษัทน�าเที่ยวเป็นผู้จัดการรายละเอียดในการ

เดินทางทัง้หมด	(ตัว๋เคร่ืองบนิ	ทีพั่ก	ก�าหนดการ	ฯลฯ)	ปัจจยัหลกัทีท่�าให้บรษิัทน�าเทีย่ว 

ยงัคงเป็นช่องทางการจองทีส่�าคญัทีส่ดุคอืนกัท่องเทีย่วชาวอาหรบัส่วนใหญ่ยงัขาดความ 

เช่ือมัน่ในการซ้ือขายสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทาง	Online	นอกจากนี	้พวกเขายงันยิม

ที่จะสอบถามข้อมูลโดยตรงกับตัวแทนน�าเที่ยวมากกว่าค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

	 ส�าหรับกลุ่มชาวต่างชาติ	หรือ	Expat	ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	

และคูเวต	ช่องทาง	Online	เป็นช่องทางการจองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	เนื่องจาก 

น�าเสนอราคาที่คุ้มค่ากว่า	นอกจากนี้	กลุ่ม	Expat	ยังใช้เวลาในการตัดสินใจจอง 

การเดินทางนานกว่าชาวอาหรับ	เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลด้านราคา

	 ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล			

	 (Thailand	as	a	Medical	Tourism	Destination)
	 ส�าหรบัชาวสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคเูวต	ประเทศไทยเป็นทีร่บัรูอ้ย่างดี 

ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม	หาก

เปรียบเทยีบกัน	การรบัรูป้ระเทศไทยในฐานะจดุหมายปลายทางเพือ่การแพทย์และการ

รักษาพยาบาลยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก	โดยร้อยละ	31	ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น

ที่รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์และการรักษาพยาบาล	บริการ

ทางการแพทย์ทีป่ระเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ	ได้แก่	ศลัยกรรมความงาม	ศลัยศาสตร์

กระดูกหรือข้อต่อ	(Orthopaedic	Surgery)	และโปรแกรมสุขภาพประเภท	Wellness

Preferred travel agent

Choose preferred tour packages 
from travel agents

Book from the airline/
accommodation website

Book through travel retail sites e.g. 
Expedia, booking.com

Good deals from travel fairs

n Preferred Booking Channel

Base (Total – Travelled or accompanied someone on a medical trip): 50

58%

38%

30%

16%

10%



	 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล
 Target Doctors	ด�าเนินการส่งเสริมร่วมกับแพทย์และโรงพยาบาลพันธมิตรในพื้นที่ตลาด	เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการ 

ทางการแพทย์ของไทยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 Target Health Insurance Companies ร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพในภูมิภาคเพื่อให้โรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับ 

การผนวกรวมอยู่ในแพ็กเกจการรักษาและบ�าบัดฟื้นฟู

 Partnership With Travel Businesses	ร่วมมอืกับบรษิัทท่องเทีย่วและสายการบนิเพ่ือน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทางการแพทย์

และการรักษาพยาบาลของไทย

 Provide Culturally-tailored Services	น�าเสนอบริการแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง	โดยค�านึงถึงลักษณะเฉพาะ

ทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้า	เช่น	การเพิ่มบริการอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล

	 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล
	 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	คูเวต	 

คือเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ	โดยมีพื้นที่หลักดังนี้

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai,  Abu Dhabi, Sharjah, Ajman

 โอมาน - Muscat, Al Batinah North, Al Batinah South

 คูเวต - Kuwait City, As Salimiyah, Al Ahmadi, Hawalli

	 นอกจากนี	้กลุม่ชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูภ่ายในพืน้ทีป่ระเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคเูวต	หรอื	Expat	เป็นกลุม่ทีม่ี 

ศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลในไทย	โดยข้อมูลจาก	Euromonitor	International	พบว่าร้อยละ	80	

ของผู้ที่อาศัยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปัจจุบันเป็นชาวต่างชาติ	ส�าหรับประเทศคูเวต	ในปี	2016	มีชาวต่างชาติที่ท�างาน 

และอาศยัอยู่ภายในประเทศมากกว่า	2		ล้านคน	จาก	120	ประเทศทัว่โลก	ในขณะทีป่ระเทศโอมานมชีาวต่างชาตอิาศยัอยูป่ระมาณ	 

1.7	ล้านคน

Cities to target in each market:



	 งานส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล	

	 (Medical	Travel	Exhibitions)	ส�าคัญในภูมิภาค
	 การเข้าร่วมงานส่งเสรมิการขายและจดัแสดงสนิค้าการท่องเทีย่วกลุม่รกัษาพยาบาล	(Medical	

Travel	Exhibitions)	เป็นมาตรการส�าคญัเพือ่สร้างการรบัรูส้นิค้าและบรกิารทางการแพทย์และ

การรักษาพยาบาลของไทยต่อกลุ่มเป้าหมายภายในภูมิภาค

			International	Medical	Travel	Exhibition	and	Conference	(IMTEC)	ณ	นครดูไบ	

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 งานส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า	(Trade	and	 

Consumer	Event)	มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน	2,675	ราย	มีการจับคู่การขาย

กับ	Hosted	Buyer	มากกว่า	90	ราย

	 	World	Medical	Tourism	Summit	ณ	กรุงอาบูดาบี	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	

เป็นงานส่งเสริมการขาย	(Trade	Event)	มีผู้เข้าร่วมมากกว่า	800	ราย	ประกอบด้วย 

ผู้ให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลชั้นน�า	และ	Hosted	VIP	Buyer	

มากกว่า	100	ราย

			International	Medical	Tourism	Exhibition	and	Conference	(IMTEC)	 

ณ	ประเทศโอมาน	งาน	Trade	and	Consumer	Event	มผีูเ้ข้าร่วมการแสดงสนิค้า

มากกว่า	100	ราย	และคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน	20,000	ราย

	 	 	Kuwait	Health	Exhibition	and	Conference	ณ	ประเทศคูเวต	 

งาน	Trade	Event	มผีูเ้ข้าร่วมแสดงสนิค้ามากกว่า	300	ราย	จาก	25	ประเทศ	

ผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า	5,000	ราย

				Riyadh	Travel	Fair	ณ	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	งาน	Trade	and	

Consumer	Event	คาดว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมงานปีละ	20,000	ราย


