โครงการจัดทารายงานเจาะลึก
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
กิจกรรมนาเสนอผลการศึกษากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
กันยายน 2564

การสรรหา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
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วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
หรือห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมีแนวนโยบายในการ
สนับสนุน เช่น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นต้น
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย
โดยเน้นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับอุตสหกรรม
เป้าหมายในบริบทต่างๆ

เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์เล็งเห็นถึงโอกาสใหม่ๆ
ในการขยายฐานธุรกิจ (portfolio) ของงานตนเอง
เพื่อให้เกิดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
โดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็น platform สาหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เเละ
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเเข่งขันของประเทศ
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12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 S-Curve Industries)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 5 ประเภท

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical &
Wellness Tourism)

อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture & Biotechnology)

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(Defense)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

อุตสาหกรรมพัฒนาคนและ
การศึกษา
(Education)

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 5 ประเภท

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม
(Robotics)
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เกณฑ์และวิธีการคัดกรองอุตสาหกรรม
1
2

กาหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาอุตสาหกรรม โดยจาแนกประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) เพื่อสรุปหาเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม
และสามารถนามาใช้บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นเหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น จานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลัก

ขนาดอุตสาหกรรมปัจจุบัน – ทั้งนี้
แนวทางอาจแตกต่างกันตามประเภทของ
อุตสาหกรรม แต่โดยพื้นฐานจะใช้เกณฑ์
ดังนี้:
• รายได้เพิ่มของบริษัท ในแต่ละ
อุตสาหกรรมเพื่อคานวณขนาด
อุตสาหกรรม
• ข้อมูลสถิติที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ที่มี
ความน่าเชื่อถือ
• วิเคราะห์ตามหลักการ Bottom up
หากจาเป็น

3

ประมาณการขนาดอุตสาหกรรมในอนาคต
• กาหนดกรอบเวลาการคาดคารณ์แบบ 5
ปี (ระยะสั้น) หรือ 10 ปี (ระยะยาว)
• กาหนดแนวทางในการคานวณขนาด
อุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งอาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม โดยอิงข้อมูล
ตัวเลขจาก
• ตัวเลขทางการจากการคาดการณ์
โดยรัฐบาลไทย
• ฐานข้อมูลหรือรายงานการตลาด
• การเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก
• การวิเคราะห์แบบ Bottom up
ประเมินตามปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญ
สาหรับแต่ละอุตสาหกรรม

4

5

สองอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การคัดเลือกและมี
โอกาสเติบโตมากที่สุด
ในอุตสาหกรรมไมซ์

งานจัดแสดงในปัจจุบันและการเติบโต
• วิเคราะห์จานวนและคุณภาพของงาน
แสดงที่จัดปี 2562 ในไทยของแต่ละ
อุตสาหกรรม โดยอิงข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะและข้อมูลจาก TCEB
• ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบ
ในแต่ละอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลต่อ
ภาค MICE โดยอิงจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมนั้น
• หากตัวเลขยิ่งสูงในแง่ของจานวนก็อาจ
ทาให้คุณภาพของการจัดงานเเสดง
สินค้านั้นดียิ่งขึ้น
• พิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะยังไม่มีการ
เติบโตในภาค MICE แต่มีศักยภาพใน
การเติบโตที่แข็งแกร่ง
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สองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต
ขนาดอุตสาหกรรม*
(พันล้านบาท)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive)

จานวนงานจัดแสดงสินค้า

190
45
181

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

180

อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)
*เฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่จะอยู่ใน S-curve

12

15.8

4

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

ขนาดอุตสาหกรรมต่ออัตราส่วนจานวน
งานจัดแสดงสินค้า (พันล้านบาท/งาน)

90

11.3

17
18
13

125

6.9
21

6.0

ผลการจัดลาดับ

#1
#2

10.6

#3

10.0

#4

#5
#6
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การสรรหา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
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“การเปลี่ยนแปลงมาพร้อม
กับโอกาสใหม่ๆ เสมอ”
“When there’s change, there’s opportunity”

แจ็ค เวลช์
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท General Electrics
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สรุปภาพรวมและโอกาสของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เทรนด์ที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมการแพทย์
สังคมผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์
สถานการณ์โควิด-19

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในไทย

โอกาสในอนาคตของไทยในระยะสั้น
เน้นการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ บริการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เช่น

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ระดับโลก อีก
ทั้งยังมีอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ที่มีขนาดใหญ่
พอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตจะเน้นไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนน้อย ซึ่งไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีที่สูงมาก

สิงคโปร์เป็นผู้นาในอาเซียนเมื่อ
เปรียบเทียบความสามารถใน
การแข่งขันโดยรวม
โดยเฉพาะในด้านการผลิตที่สิงคโปร์สามารถผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ได้มากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ และมีศักยภาพใน
อนาคต แต่ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยังเป็นการผลิตและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก

ในด้านนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ
สิงคโปร์ก็ยังคงเป็นประเทศที่มีนโยบายและ
การส่งเสริมที่เอื้อกับการลงทุนมากที่สุด
โดยมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซียมีนโยบายและ
การส่งเสริมที่ใกล้เคียงกัน

การให้บริการ
ทางการแพทย์

การรักษาพยาบาลขั้นสูง การให้บริการตรวจร่างกาย
กับชาวต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ

ทางด้านยา

ตลาดสมุนไพร รวมไปถึงกัญชา

ตลาดเครื่อง
มือแพทย์

โอกาสในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
เช่น ผลิตภัณฑ์หมุดดามยึดกระดูก

การที่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทาให้เกิดโอกาสใหม่ๆในธุรกิจ
ประเทศไทยมีการจัดแสดงระดับนานาชาติที่น่าสนใจกว่าการจัดแสดงของ
ประเทศอื่นๆ และสามารถต่อยอดงานจัดแสดงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ประเทศอื่นๆในอาเซียนก็มีศักยภาพในการขยายอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร และสามารถเป็นคู่แข่งของประเทศไทยได้เช่นกัน
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย
ระยะสั้น
การดูแลผู้สูงวัย

การให้บริการทาง
การแพทย์

อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การทดแทนการนาเข้าวัสดุต่างๆ
อาทิ หมุดยึดดามกระดูก
และรากฟันเทียม

ยาสมุนไพร

ยาและเวชภัณฑ์
งานวิจัยทางคลินิก
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

ระยะยาว
การแพทย์แม่นยา

การวินิจฉัย
จีโนมิกส์

การแพทย์ทางไกล

การวินิจฉัยด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

อุปกรณ์การวินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล

การผลิตทางชีวภาพ
อาทิ ยาชีววัตถุและวัคซีน
การทดแทนการนาเข้าวัตถุดิบและ
สารออกฤทธิต์ ่างๆ
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อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สังคมสูงวัย
▪ แนวโน้มจานวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น
▪ ความต้องการการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
โรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ

เทรนด์การรักษาสุขภาพ
▪ ไลฟ์สไตล์เน้นสุขภาพ เช่น การศึกษาแนวทาง
การบริโภคอาหารเสริม ใช้อุปกรณ์
▪ ความตื่นตัวกับการป้องกันโรคติดต่อ

ที่มา องค์การสหประชาชาติ และ สานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ กองกิจการด้านประชากร (2562)

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
▪ การถอดรหัสพันธุกรรม ยีนบาบัด
▪ เทคโนโลยีดจิ ิตอล ระบบเครือข่าย
▪ อุปกรณ์สวมใส่

วิกฤตการณ์โควิด-19
▪ ความเปราะบางในห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมการแพทย์
▪ ข้อจากัดของระบบสาธารณสุข
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โอกาสของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
การแพทย์ขั้นสูง
การใช้ยาชีววัตถุ วัคซีนความก้าวหน้าในการถอดรหัส
พันธุกรรมมนุษย์และเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์ ผสาน
กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

การแพทย์บนโลกดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสุขภาพ (eHealth) หรือ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

การดูแลผู้สูงอายุ
การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อุปกรณ์และยาสาหรับผู้สงู อายุ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิต
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ

การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทาน

พัฒนาปรับปรุงการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้
ห่วงโซ่อุปทานมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคต
AWR LLOYD I
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อุปสรรคของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ทั่วโลกจะเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ราว 18 ล้านอัตรา โดยคาดว่า
ปัญหาการขาดแคลนนี้จะเกิดขึ้นในทุกประเทศ

นโยบายรัฐ
นโยบายที่เข้มงวดมากเกินไปสาหรับ
ระเบียบการขึ้นทะเบียนการผลิตยาขั้นสูง
และการขาดข้อบังคับที่ส่งเสริมให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตยา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สะดวก
ต่อการเข้าถึงและเป็นองค์รวม แต่ก็เป็นการเปิด
โอกาสในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน
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ความสาคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรต่อเศรษฐกิจไทย
มูลค่าการผลิตและการจาหน่ายในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562
มูลค่าการผลิต

ความสาคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 รายจ่ายด้านสาธารณสุขมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 6 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 4 ของ GDP

มูลค่าการจาหน่าย

678,000
ล้านบาท

การให้บริการทาง
การแพทย์

ในปี พ.ศ. 2562 เกิดการจ้างงานกว่า 240,000 ตาแหน่ง
126,000

90,000

ล้านบาท

ล้านบาท

อุปกรณ์ทางการแพทย์

77,000
ล้านบาท
ยาและเวชภัณฑ์

รายได้ด้านสุขภาพของประเทศไทย มีมูลค่าราว 678,000 ล้านบาท

183,000
ล้านบาท

ความได้เปรียบในการแข่งขัน
▪ การบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยนัน้ ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เป็นผลสืบเนื่องมาจากคุณภาพและมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลและ
คลินิกการแพทย์เฉพาะทางต่างๆ
▪ ประเทศไทยได้ริเริ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในช่วงปี พ.ศ. 25132533 ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อนคุณภาพของการให้บริการทาง
การแพทย์ของประเทศไทยในเวลาต่อมา
▪ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สดุ ในโลกและได้
มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้อีกด้วย

ที่มา ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันพลาสติก และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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ห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่อุปทาน
การวิจัยและการ
พัฒนา (R&D)

วัสดุตั้งต้น

การผลิตยา

การจัดจาหน่าย

การให้บริการทาง
การแพทย์

ผู้เข้ารับบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ

การวิจัยและการ
พัฒนา (R&D)

วัสดุตั้งต้น

การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์

การจัดจาหน่าย

การให้บริการทาง
การแพทย์

บริการหลังการขายสาหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

ยาและเวชภัณฑ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจการทั้งหมดที่เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ใช้ รวมถึงขั้นตอนกิจการทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทาน
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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ผู้ประกอบการหลักทีต่ อบรับการสัมภาษณ์ แบ่งกลุ่มตามห่วงโซ่อุปทาน
การวิจัยและการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

SiCORE*

การผลิต

การนาเข้าและจัดจาหน่าย .

ออโธพีเซีย

โนวาเทค
เฮลธ์แคร์*

อภัยภูเบศร

พิกุล*

จีเอสเค*

Inter Medical

การให้บริการทางการแพทย์ .

โรงพยาบาลศิริราช*

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ฮันโนะ-เวชพงศ์*

เครือ BHS

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PreMa)*

* ผู้ให้สัมภาษณ์ดารงตาแหน่งสองที่
สมาคม
(ครอบคลุมการผลิต,
การนาเข้าและจัดจาหน่าย)

ภาครัฐ

สภาการแพทย์แผน
ไทย (ThaiMed)

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (FIT)

สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (OIE)
AWR LLOYD I
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ยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์
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ยาและเวชภัณฑ์: การวิจัยทางคลีนิคกาลังเติบโต
5 อันดับ หัวข้อการวิจัยทางคลินิกในปี 2562

R&D
RAW MAT.

PROD.

SALES

▪ ประเทศไทยมีคา่ ใช้จ่ายในด้านวิจัยน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ขนาดตลาด

1

มะเร็ง

327

2

โรคติดเชื้อ

231

3

โรคทางเดินหายใจ

195

▪ ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนของการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
858 การศึกษา และเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,047 การศึกษา ใน
ปี พ.ศ. 2562 เทียบกับเกาหลีใต้ >4,000 โครงการ

4

โรคหัวใจและหลอดเลือด

128

▪ มูลค่ารายจ่ายสาหรับการศึกษาทางคลินิกสูงเกือบ 4,000
ล้านบาท

5

โรคทางเดินอาหาร

116

▪ โอกาส: การวิจัยทางคลีนิคและศักยภาพในการวิจัยโรค
เขตร้อน

ที่มา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA/พรีมา่ )

▪ ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายสาหรับการวิจัยเชิง
ทดลองทางคลินิกที่ได้รับความนิยมประเทศหนึ่ง เนื่องจาก
มีกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับการรักษา มีโปร
ไฟล์ของโรคที่หลากหลาย มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่
ทันสมัย
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มูลค่าการผลิตในประเทศ และ ตลาดยา
และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย

RAW MAT.

PROD.

SALES

R&D

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ยาจาหน่ายหน้าเคาเตอร์
19%
ยาสามัญ

184,000
32%

ล้านบาท

ยาจดสิทธิบัตร

49%
ช่องทางจัดจาหน่าย
60% โรงพยาบาลรัฐ
20% โรงพยาบาลเอกชน
20% หน่ายหน้าเคาน์เตอร์

มูลค่าการผลิตในประเทศ

77,000 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นยาสามัญ และวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ
ที่มา Euromonitor, วิจัยกรุงศรี, กระทรวงพาณิชย์ และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)
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มูลค่าการนาเข้า การส่งออก และตลาดยา
และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย
นา เ ข้ า

RAW MAT.

PROD.

SALES

R&D

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ส่ ง อ อ ก

ยาจาหน่ายหน้าเคาเตอร์
19%

ยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ยาสามัญ

29%

105,000
2% ล้านบาท
ฮอร์โมน 5%
วิตามิน

64%

184,000
ยา

32%

ล้านบาท

ยาจดสิทธิบัตร

19,000
ล้านบาท

49%
ช่องทางจัดจาหน่าย
60% โรงพยาบาลรัฐ
20% โรงพยาบาลเอกชน
20% หน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ยา
ส่วนใหญ่เป็นยาสามัญ

มูลค่าการผลิตในประเทศ

77,000 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นยาสามัญ และวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา Euromonitor, วิจัยกรุงศรี, กระทรวงพาณิชย์ และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)
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มูลค่าการนาเข้า การส่งออก และตลาดยา
และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย
นา เ ข้ า

RAW MAT.

ส่ ง อ อ ก

ยาจาหน่ายหน้าเคาเตอร์
19%
ยาสามัญ

29%

105,000
64%

184,000
ยา

32%

ล้านบาท

ยา
19,000
ล้านบาท

49%

ยาจดสิทธิบัตร

ยาชีวภาพประมาณ
ร้อยละ 30 ของการ
นาเข้า แต่เติบโตสูง
ร้อยละ 16-19

SALES

R&D

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2% ล้านบาท
ฮอร์โมน 5%
วิตามิน

PROD.

ช่องทางจัดจาหน่าย
60% โรงพยาบาลรัฐ
20% โรงพยาบาลเอกชน
20% หน่ายหน้าเคาน์เตอร์

ส่วนใหญ่เป็นยาสามัญ
ซึ่งมีความซับซ้อนด้านเทคโนยีใน
การผลิตต่า และไม่ต้องพึ่งการวิจัย
และพัฒนามากนัก

>50,000
ล้านบาท

สมุนไพรและสารสกัด

มูลค่าการผลิตในประเทศ

77,000 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นยาสามัญ และวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา Euromonitor, วิจัยกรุงศรี, กระทรวงพาณิชย์ และการศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)
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ยาและเวชภัณฑ์: ประเทศไทยนาเข้ายาและเวชภัณฑ์มากกว่า
ส่งออกถึงหกเท่า และการนาเข้ามีแนวโน้มเติบโตมาโดยตลอด
มูลค่าตลาดยาในประเทศไทย

มูลค่าการนาเข้าและส่งออกยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย

หน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: พันล้านบาท
+4%

161.0

169.6

176.6

PROD.

R&D

SALES
SALES

การนาเข้า

183.3

98.5

RAW MAT.

101.4

105.2

114.2

การส่งออก

104.6

102.6

การนาเข้า
อัตราการเติบโต 0.8% ต่อปี
(ปี 2558-2563)

การส่งออก
15.1
2559

2560

2561

2562

2558

ที่มา EMIS, กระทรวงพาณิชย์ และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

16.4
2559

17.3

2560

17.9

2561

18.5

2562

17.9

อัตราการเติบโต 3.5% ต่อปี
(ปี 2558-2563)

2563
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ยาชีวเภสัชภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
การเติบโตของรายได้จากยาชีวเภสัชภัณฑ์ทั่วโลกแบ่งตามประเภทของยา
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

150,000

Recombinant Protein
(+230%)

75,000

ยาแอนติบอดีโมโนโคลนอล
(+385%)

40,000

วัคซีน (+364%)

19,500
11,000
15,000
5,400

32,000
12,700

ผลิตภัณฑ์โลหิต (+213%)
อื่นๆ (+135%)

2550

2561

116,200
65,300

ที่มา BIOPHARMA และ BioPlan Associates

PROD.

SALES

R&D

▪ ยาชีวเภสัชภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
▪ เน้นใช้ในการรักษาโรคที่ยาทั่วไปใช้ไม่ได้ผล

309,700
+167%

RAW MAT.

▪ ยาชีวเภสัชภัณฑ์มีแนวโน้มในการเติบโตที่ร้อยละ 15 ต่อปี
สูงกว่าการเติบโตของยาจากสารเคมีที่ร้อยละ 5 ต่อปี
▪ การผลิตมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า และต้องใช้เงินลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาที่สูง แต่สร้างโอกาสในการใช้และรักษาโรคที่
ปัจจุบันรักษาไม่ได้ในอนาคต - มีแนวโน้มในการเติบโตสูง
▪ การวิจัยและการผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ในประเทศยังอยูใ่ น
ระดับเริ่มต้น เพราะยังขาดระบบนิเวศ และระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา แม้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เป็นข้อได้เปรียบ
▪ ประเทศไทยมีบริษัททางด้านยาชีวเภสัชภัณฑ์ เช่น Siam
Bioscience, Kingen Biotech
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ยาและเวชภัณฑ์: โอกาสในอนาคตของสมุนไพรไทย
ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทั้งในประเทศและการส่งออกในปี 2559
ผลิตภัณฑ์สปา อืน่ ๆ
7%
ยาสมุนไพร
4% 4%

RAW MAT.

PROD.

SALES

R&D

ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรในปัจจุบัน
เกษตรกร
12,028 ราย

มูลค่าทางการตลาด

อาหารเสริม

31%

รวมกว่า 260,000 54%
เครื่องสาอาง

ล้านบาท

มูลค่าการส่งออก 100,900 ล้านบาท
วัตถุดิบจากสมุนไพร

สารสกัดจากสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

600 ล้านบาท

300 ล้านบาท

มากกว่า 100,000 ล้านบาท

ที่มา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

การแปรรูปเบื้องต้น
158 โรงงาน

อุตสาหกรรม
106 โรงงาน

ยาสมุนไพร เครื่องดื่มและอาหาร เครื่องสาอาง

อาหารเสริม

อื่นๆ
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ยาและเวชภัณฑ์: แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
ยาและเวชภัณฑ์
การวิจัยและการพัฒนา (R&D)

ปัจจุบัน

โอกาศใน
อนาคต

วัสดุตั้งต้น

การผลิตยา

- ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีการ
วิจัยและพัฒนาที่จากัด
- การวิจัยเน้นทางวิชาการ
ไม่เน้นผลทางธุรกิจ

- ส่วนใหญ่นาเข้า ผลิตใน
ประเทศเป็นส่วนน้อย
(เป็นปกติสาหรับธุรกิจยา)

- เน้นการผลิตยาสามัญ
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใน
ประเทศ

- การวิจัยทางคลินิก
- โรคเขตร้อน
- สมุนไพร

- สมุนไพร

- ยาชีวเภสัชภัณฑ์
- สมุนไพร

การลงทุน
ของบริษัท
ขนาดใหญ่

การจัดจาหน่าย

- มีทั้งบริษัทไทย
และต่างประเทศ

- เติบโตจากความต้องการที่สูงขึ้น
- ยาชนิดใหม่ (เช่น ยาชีววัตถุ)
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ยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์
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การวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยยังจากัด

การวิจัยและการพัฒนา
(R&D)

อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

วัสดุตั้งต้น

การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์

การจัดจาหน่าย

▪ มีค่อนข้างจากัดและส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน
▪ นาเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศค่อนข้างมาก

▪ อุปสรรคสาคัญคือการยอมรับจากแพทย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์
▪ การวิจัยเน้นไปผลทางวิชาการ มากกว่าผลทางธุรกิจ
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มูลค่าการผลิตในประเทศ และ ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์
ภายในประเทศ

RAW MAT.
R&D

PROD.
SALES

ความต้องการในประเทศไทย

90,000
ล้านบาท

มูลค่าการผลิตในประเทศ

126,000 ล้านบาท
ที่มา ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันพลาสติก และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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มูลค่าการนาเข้า การส่งออก และความต้องการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ภายในประเทศ
นา เ ข้ า

RAW MAT.

PROD.

R&D

ความต้องการในประเทศไทย

SALES

ส่ ง อ อ ก
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วย

น้ายาและชุดวินิจฉัยโรค

น้ายาตรวจโรคเบาหวาน
โรคไต และโรคตับ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

17%

12,000
ล้านบาท

70,000
ล้านบาท
40%

น้ายาและชุดวินิจฉัยโรค

43%
30,000
ล้านบาท

90,000
ล้านบาท

28,000
ล้านบาท

1%

10%

11,000

2,000
ล้านบาท

ล้านบาท

106,000
ล้านบาท

94,000
ล้านบาท

วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

88%

วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ถุงมือและเข็มฉีดยา

มูลค่าการผลิตในประเทศ

126,000 ล้านบาท
ที่มา ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันพลาสติก และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

หน่วย: ล้านบาท (ปี 2562)
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RAW MAT.

มูลค่าการส่งออกและการนาเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย

PROD.

R&D

SALES

หน่วย: พันล้านบาท
การนาเข้า

การส่งออก

158.7

96.7

92.6
56.9

62.7

107.8

102.5

78.7

69.7

66.5

62.4

106.4

การนาเข้า
อัตราการเติบโต 5.2% ต่อปี
(ปี 2558-2562)
อัตราการเติบโต 6.7% ต่อปี
(ปี 2558-2563)
การส่งออก
อัตราการเติบโต 3.5% ต่อปี
(ปี 2558-2562)
อัตราการเติบโต 11.4% ต่อปี
(ปี 2558-2563)

2558

2559

2560

2561

2562

ที่มา ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันพลาสติก และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัดหน่วย: พันล้านบาท

2563
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PROD.

ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่เป็น SME

R&D

RAW MAT.

SALES

จานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวนผู้ประกอบการแบ่งตามขนาดบริษัท

เล็ก

91%

4%

6%

รายได้อุตสาหกรรมแบ่งตามขนาดบริษัท

เล็ก
15%

กลาง
ใหญ่

14% กลาง
71%
ใหญ่

ที่มา วิจัยกรุงศรี

▪ จานวนผู้ประกอบการทั้งหมด 595 ราย
โดยร้อยละ 96.5 เป็น SME และมีส่วน
แบ่งรายได้ร้อยละ 29
▪ เน้นการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ยังไม่ค่อยมีการผลิตครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีมากนัก
▪ อุปสรรคหลักคือความเชื่อมั่นของแพทย์
ผู้ใช้งาน รวมไปถึงการสนับสนุนที่จากัด
ในการวิจัยและพัฒนา
▪ ผู้นาเข้ามีจานวนมากกว่า 2,000 ราย

AWR LLOYD I

32

ตัวอย่างโอกาสธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศ
– อุปกรณ์ออร์โธปิดิกส์

PROD.
R&D

RAW MAT.

SALES

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ปี 2554 - 2562

หน่วย: ล้านบาท
ทางเดินหายใจ 227
ระบบประสาท 397
ทางเดินอาหาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อื่นๆ
ตา หู คอ จมูก

48,168
1,384
1,409
2,069
3,737

ข้อเข่าชิ้นที่ส่วนรับน้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหว

13%

อื่นๆ

27%
แผ่นโลหะดามกระดูก Lock plate

13%

17,204

กระดูก ข้อต่อ
กล้ามเนื้อ
สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)
หัวใจและหลอดเลือด

3%

12%

4%
4%

21,741

โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว ระดับถัดไป
ปี 2554-62
ที่มา โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ปี 2554 – 2562

10%

5%

ข้อเข่าชิ้นที่ส่วนรับน้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหว (สาหรับโรคข้อเข่าเสื่อม)

5%

4%

โลหะดามกระดูกและไส้ใน
โพรงกระดูกแยกชิ้น

ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนัก
เคลื่อนไหวได้

ข้อสะโพกมีเบ้า (ไม่ใช้ซีเมนต์)

ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (ไบโพล่า)

โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ระดับแรก
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อุปกรณ์ทางการแพทย์: แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
อุปกรณ์ทางการแพทย์

การวิจัยและการพัฒนา (R&D)

ปัจจุบัน

- ค่อนข้างจากัด

โอกาศใน
อนาคต

- การทาวิจัยร่วมกับ
แพทย์แต่เริ่มต้น

วัสดุตั้งต้น

การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์

- ประเทศไทยมีวัสดุตั้ง
ต้นส่วนใหญ่อยู่แล้ว

- เน้นการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
- ประเด็นเรื่องการยอมรับ
จากผู้ใช้งาน

- ขึ้นอยู่กับอนาคตของ
การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์

- ออร์โทพีดิกส์ (Orthopedics)
- ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ

การจัดจาหน่าย

- มีตัวแทนจาหน่ายจานวนมากแต่
ละบริษัทก็มีความถนัดต่างกันไป
- ส่วนใหญ่เป็น SME

- ผลิตภัณฑ์ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
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ยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์
การให้บริการทางการแพทย์
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การให้บริการทางการแพทย์: ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในคุณภาพที่สูง

สถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล

กว่า 60 แห่ง
ที่ผ่านการตรวจประเมินและอยู่ใน
การกากับดูแลของ (JCI)

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่

13 จาก 89 ประเทศ
( 2 5 6 4 )

ในด้านระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกและได้
มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้

โรงพยาบาลเอกชนจานวนมากแข่งขันกันโดยการเร่งพัฒนาบริการทาง
การแพทย์ใหม่ๆที่เจาะตลาดกลุ่มเฉพาะ หรือ บริการที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น รวมไปถึงการเน้นความสามารถในการรักษาเฉพาะทางเช่น

การแพทย์ขั้นสูง
(ผ่าตัดไต หัวใจ)
การรักษาดูแลผู้สูงอายุ
โทรเวชกรรม
(Telemedicine)
การแพทย์แม่นยา
(Precision medicine)
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การรักษาโรคมะเร็งและการตรวจสุขภาพเป็นบริการทางแพทย์แก่นักท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
ความหลากหลายของบริการทางการแพทย์แก่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

แบ่งตามจุดประสงค์ของนักเดินทาง

แบ่งตามค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

25%
ทันตกรรม
การรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

32%

4%
4%
8%

การรักษาโรคมะเร็ง

อื่นๆ

50%

47%

การตรวจสุขภาพ

4% 4% 5%

9%

การรักษากระดูก ข้อ
เอ็น และกล้ามเนื้อ

การรักษาโรคมะเร็ง

8%

การรักษาภาวะการมีบุตรยาก
การปลูกถ่ายอวัยวะ

การตรวจสุขภาพ
การรักษากระดูก ข้อ
เอ็น และกล้ามเนื้อ

▪ ผู้ให้บริการทางการแพทย์นับเป็น
ผู้ประกอบการหลักในห่วงโซ่คุณค่าและ
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์
นั้นรวมถึงผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์
รายใหญ่อีกด้วย โดยร้อยละ 80 ของยา
และเวชภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นถูกจัด
จาหน่ายผ่านโรงพยาบาลเป็นหลัก
▪ ปัจจุบันผู้ให้บริการทางการแพทย์นาเสนอ
บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย
การตรวจสุขภาพกลายเป็นบริการที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ที่มา รายงานฉบับสมบูรณ์ การจ้างทาการวิจยั และสารวจเพื่อดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้าน Medical Hub เพื่อการจัดทาศูนย์รองรับนโยบาย Medical Hub กองสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

AWR LLOYD I

37

รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มในการเติบโตมาโดยตลอด
รายจ่ายรวมด้านสุขภาพของประเทศไทย

3.8%

3.6%

3.8%

3.8%

3.7%

3.9%

3.9%

4.1%

4.0%

3.9%

4.0%

647

678

2561

2562

x สัดส่วนของ GDP
หน่วย: พันล้านบาท

372

385

2552

2553

ที่มา สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

+6% ต่อปี
434

2554

474

476

2555

2556

519

535

2557

2558

594

613

2559

2560
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นอกจากนี้ ระบบประกันสุขภาพของเอกชนก็ยังมีแนวโน้มในการเติบโตเช่นกัน
เบี้ยประกันสุขภาพเอกชน
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ปี 2562

เบี้ยประกันสุขภาพเอกชน
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ประเทศไทย
0.6

2.2

0.5
0.4
0.3

0.7

0.2

0.5
0.1
ทั่วโลก

จีน

ไทย

0.0

ที่มา Credit Suisse และ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Office of Insurance Commission)

2002
2545 2004
2547 2006
2549 2008
2551 2010
2553 2012
2555 2014
2557 2016
2559 2018
2561 2020
2563
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โอกาสในอนาคต: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย
ข้อได้เปรียบของประเทศไทย
การจัดบริการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล
รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรทาง
การแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัย และ ค่ารักษาไม่สูงเมื่อเทียบกับ
คุณภาพรักษาที่ได้รับ หรือ ประเทศอื่น

เอกลักษณ์เฉพาะด้านวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม
รวมไปถึงปัจจัยที่ดึงดูดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เช่น นวดแผนไทย สปา ตลาดยา
และสมุนไพร การนั่งสมาธิ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
รวมไปถึง ภูเขา ทะเล หรือ ที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่
สามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การรักษาโรคมะเร็ง
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ (Regenerative)

กระดูกและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal)

รวมถึง Anti-Aging และ Medical Spa

การแพทย์ทางเลือก
(Alternative medicine )

การรักษาโรคหัวใจ
(Cardio science)

10 สาขาบริการรักษาพยาบาล
และบริการส่งเสริมสุขภาพ
ที่มีศักยภาพสูงและดึงดูดชาวต่างชาติ

การศัลยกรรม
ศัลยกรรมเสริมสวย
ผ่าตัดแปลงเพศ

การแพทย์แม่นยา
(Precision Medicine)

รักษาตา
เช่นโรคตาต้อกระจก

สาขาที่มีศักยภาพสูงในไทย
สาขาที่มี่ส่วนแบ่งสูงอยู่แล้วในการบริการทาง
การแพทย์แก่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

บริการรักษาผู้มีบุตรยาก
(IVF)

บริการทันตกรรม
(Dental Clinic)
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โอกาสในอนาคต: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
สถานการณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้สูงอายุในประเทศไทยแยกตามกลุ่มอายุ
18
2
6

3%
21
4
8

80+
70-79

7

9

9

60-69

2020

2030

2040

หน่วย: ล้านคน

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
(Nursing home)
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
แบบไปเช้าเย็นกลับ
(Day care)
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(Home care)

ธุรกิจชุมชนคนเกษียณ
(Retirement community)
ที่มา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทย โดย ธนาคารกสิกรไทย

จานวนผู้สูงอายุ

9.5 ล้านคน
(2561)

1
5

13

9
3

2010
ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองได้

8.55 ล้านคน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา

950,000 คน
ในจานวนนี้ มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมี
จานวน 143,000 คน

4

2

รายได้ ของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทย
หน่วย: ล้านบาท
772

1,009

460

2017
2018
2019
ปลายปี 2563 บีโอไอเปิด 2 ประเภทกิจการใหม่สาหรับการดูแลผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการโรงพยาบาลผู้สงู อายุ (5 ปี)

กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (3 ปี)
AWR LLOYD I

41

โอกาสจากการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลคนชราของรัฐมีจานวน 30 แห่ง
มีสภาพแออัดเนื่องจากต้องรองรับ
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงถึง 3,000 คน

ศูนย์ดูแลคนชราของเอกชนมีจานวน 800 แห่ง

ธุรกิจชุมชนคนเกษียณ
*พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 มาตรา 3 (3) โดยเป็ นกฎหมายคุมกิจการดูแลผูส้ งู อายุ
มีผลบังคับใช้เมื่อ 28 มกราคม 2564 ซึง่ ผูป้ ระกอบกิจการราย
ใหม่ทกุ รายจะต้องขออนุญาตก่อนเปิ ดกิจการ รวมถึง
ผูป้ ระกอบการรายเดิมที่เปิ ดกิจการอยูแ่ ล้วก็ตอ้ งมายื่นขอ
อนุญาตที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

40 แห่ง (5%)
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นของโรงพยาบาลเอกชน

760 แห่ง (95%)
เป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก อาจมี
ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่*
ที่มา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทย โดย ธนาคารกสิกรไทย

ชุมชนคนเกษียณของรัฐ
ธุรกิจชุมชนคนเกษียณในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่
ดาเนินการโดยรัฐบาลหรือ NGO
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
200,000 – 850,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
1,500 – 2,000 บาท

เงื่อนไข
ต้องอายุ 55 ปีขึ้นไป และ เป็น
ผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองได้

ชุมชนคนเกษียณของเอกชน
ปัจจุบันยังมีจานวนไม่มาก แต่คาดว่าภายใน 2-3 ปี ข้างหน้า
จะมีจานวนรวมประมาณ 2,600 ยูนิต
คอนโด
> 1 ล้านบาท

บ้านเดี่ยว
> 2.5 ล้านบาท

บริการด้านสุขภาพและ
การแพทย์ 24 ชม

ทาวน์โฮม
> 1.5 ล้านบาท

วิลล่าส่วนตัว
> 3 ล้านบาท

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
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โอกาสในอนาคต: การแพทย์แม่นยา (precision medicine)
สัดส่วนมูลค่าตลาดการแพทย์แม่นยาของโลก แบ่งตามประเภทของโรค ปี 2562

การแพทย์แม่นยา
การแพทย์สมัยใหม่ที่นาข้อมูลทางพันธุกรรม
หรือข้อมูลชีววิทยาในระดับโมเลกุลมาใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา การเลือกยา การ
ทานายผลการรักษา รวมถึงการป้องกันโรคและ
เสริมสร้างสุขภาพ ที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่
ละราย เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

โรคอื่นๆ
15%

โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

42% โรคมะเร็ง

9%
12%
22%

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท
ส่วนกลางทางานผิดปกติ

ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนตลาดการแพทย์แม่นยาในอนาคต

มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของการแพทย์แม่นยาของโลก

▪
▪
▪
▪
▪

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง
การให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาโรค
ความต้องการลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และลดปัญหาการดื้อยา
ความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ที่มา 3 เทรนด์การแพทย์ ฟันเฟืองขับเคลื่อนไทยสู่ Medical Hub โดย Krungthai Compass

+10%

30,037

32,947

36,140

39,642

2562

2563

2564

2565

43,483

47,696

2566

2567
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โอกาสในอนาคต: โทรเวชกรรม (telemedicine)
ตลาดโลก

โทรเวชกรรม
(Telemedicine)

2.16

วิดีโอเรียลไทม์
(Real time video)

17.2%

การติดตามอาการผู้ป่วยระยะไกล
(Remote patient monitoring)

ระบบจัดเก็บและส่ง
ต่อข้อมูลทางแพทย์
(Store and forward)
ระบบติดตามดูแลสุขภาพผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Mobile health)
ที่มา: อนาคต Telemedicine หลังวิกฤต COVID-19 ประชาชาติธุรกิจ

หมื่นล้าน
ดอลลาร์
(2019)

คาดการณ์การ
เติบโตเฉลียต่อปี
(2019-2026)

ตลาดไทย
▪
▪
▪
▪

ในไทย ดาเนินการรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง
โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยในเมือง
New normal หลังโควิด-19 ?
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย
ระยะสั้น
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การให้บริการทาง
การแพทย์

อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

การดูแลผู้สูงวัย

การทดแทนการนาเข้าวัสดุต่างๆ
อาทิ หมุดยึดดามกระดูก
และรากฟันเทียม

ยาสมุนไพร

ยาและเวชภัณฑ์
งานวิจัยทางคลินิก
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

ระยะยาว
การแพทย์แม่นยา

การวินิจฉัย
จีโนมิกส์

การแพทย์ทางไกล

การวินิจฉัยด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

อุปกรณ์การวินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล

การผลิตทางชีวภาพ
อาทิ ยาชีววัตถุและวัคซีน
การทดแทนการนาเข้าวัตถุดิบและ
สารออกฤทธิต์ ่างๆ
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในปี 2569
โดยมีเป้าหมายดังนี:้

องค์ประกอบในการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่
Medical Service Hub
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ

เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ของโลก

Wellness Hub
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ

Academic Hub
มีรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

ศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย

Product Hub
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

▪ การรักษาพยาบาล
▪ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
▪ ห้องปฏิบตั ิการ
▪ สปาเพื่อสุขภาพ
▪ นวดแผนไทย
▪ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ
▪ การจัดการศึกษาระดับปริญญาและ
หลังปริญญา
▪ การจัดการศึกษาระดับแรงงานฝีมือ
▪ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และ
นิทรรศการทางการแพทย์
▪ ยาและสมุนไพร
▪ เครื่องสาอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
▪ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
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นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
สาหรับภาคการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ ยา โรงพยาบาล ทั้งนี้รวมถึง
การสนับสนุนและบริหารจัดการ
วิจัยทางคลินิก (CRO) ศูนย์การ
วิจัยทางคลินิก (CRC)
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ผลักดันการสร้างนวัตกรรม
การแพทย์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ที่เกิด
จากการวิจัยโดยองค์ความรู้
ภายในประเทศ เพื่อลดการนาเข้า
ผ่านการสนับสนุนการต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาด เป็นต้น

ที่มา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการประชุมสมัชชา BCG

จัดตั้งโครงการ Salaya Startup
Town พร้อมเชื่อมโยงกับ เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือ EECi เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศสาหรับนวัตกรรมและ
บริการแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์และ
ธุรกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การแพทย์ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีช่วยเสริม
สร้ามความรู้เพื่อเพิ่มจานวนและ
คุณภาพของบุคลากร เป็นต้น
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อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของ
ไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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ศักยภาพของไทยกับประเทศในกลุม่ อาเซียน
การประเมินความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การแพทย์

ขนาดตลาด

ขนาดการผลิต

การส่งออก

เปรียบเทียบอันดับด้านระบบ
การดูแลสุขภาพทั่วโลก และ
จานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน JCI

ขนาดตลาดของยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพโดยรวม

มูลค่าการผลิตยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลค่าการส่งออกยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขนาดบริษัทโดยเฉลี่ย
ของผู้ผลิต

มูลค่าการผลิตโดยบริษัท
ภายในประเทศหารด้วยจานวน
ของผู้ผลิตที่ดาเนินกิจการอยู่
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โครงสร้างพื้นฐานของระบบการดูแลสุขภาพ
การจัดลาดับระบบการแพทย์สาหรับประเทศอาเซียนโดยนิตยสาร CEOWORLD
ดัชนีชี้วัดการดูแลสุขภาพ

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 1, 2, 4*

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 จากจานวน 89 ประเทศทั่วโลก

70

80

60

60

50
45

40
39

30

49

50

43
36

40
30

20

20

10

10

0

0

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

Variables
วแปรi, ii, 1,iv 2, 4
าเฉลี่ยofของตั
ค่Average

70

60

แลสุขภาพ
ชี้วัดการดู
ดัชนีHealth
Care Index

▪ ในการจัดอันดับด้านระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลกประจาปี
พ.ศ. 2564 โดยนิตยสาร CEOWORLD ประเทศไทยได้ถูกจัด
อันดับอยู่ที่ 13 จากทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก
▪ โดยประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งอยูท่ ี่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความสามารถในการเฝ้าระวังการโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
และระบบการรายงาน รวมถึงโครงการฝึกอบรมด้านระบาด
วิทยาภาคสนามที่โดดเด่นเพื่อการรับมือกับโรคระบาด
▪ ประเทศไทยยังได้รับคะแนนดัชนีโดยรวมอยู่ที่ 60 ซึ่งมาก
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศ
อย่างเช่น เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก

เวียดนาม

*ค่าเฉลี่ยของตัวแปรบ่งชี้ค่าเฉลี่ยของ (1) โครงสร้างพื้นฐาน (2) บุคลากรทางการแพทย์ (3) ค่ารักษาพยาบาลต่อคน
(4) คุณภาพของยาที่มีอยู่ และ (5) ความพร้อมของรัฐบาล
ที่มา CEOWORLD และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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โครงสร้างพื้นฐานของระบบการดูแลสุขภาพ (ต่อ)
โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI ต่อจานวนประชากรในประเทศ (ล้านคน)

▪ สิงคโปร์มีโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI 5 แห่ง และไทยมี 61
แห่ง ทาให้ทั้งสองประเทศมีอัตราโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI
ต่อจานวนประชากรในประเทศมากที่สุดในอาเซียน

หน่วย: ล้านคน
มาเลเซีย, 0.532

▪ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI นับว่าเป็น
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพและมีความ
ปลอดภัยสูงสาหรับผู้ป่วย

กัมพูชา,
0.061
ฟิลิปปินส์,
0.046

สิงคโปร์, 0.887

พม่า,
0.037

ไทย, 0.876
อินโดนีเซีย,
0.103

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการให้บริการ
ทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ
ประจาปี พ.ศ. 2562

เวียดนาม,
0.052

ประเทศ

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย (บาท)

ไทย

265,500

สิงคโปร์

345,400

อินเดีย

148,500

สหรัฐอเมริกา

554,900

ที่มา คณะกรรมการร่วมรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (JCI) และ การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

▪ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์และไทยจะสามารถเทียบเคียงกันได้ในแง่
ของสัดส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองต่อจานวนประชากร แต่
ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่ามาก

▪ โดยรวมแล้วประเทศไทยนับว่าอยูใ่ นฐานะผู้นาในภูมิภาคอาเซียน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบการดูแลสุขภาพที่มีค่า
รักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับ
ชาวต่างชาติที่กาลังมองหาการรักษาทางการแพทย์ในต่างประเทศ
และมีมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับ
AWR LLOYD I

51

ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมการแพทย์
ขนาดตลาดของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2562

ขนาดตลาดของการให้บริการทางการแพทย์

หน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: พันล้านบาท
ยาและเวซภัณฑ์

450

420

อุปกรณ์ทางการแพทย์

400

276

700
280

500
183

150

50
0

159

157
127

48

93

140

31
54

105

140

109

22

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์

516

517

483

427

400
300

85

100

672

600

250
200

ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดตลาดที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในปี พ.ศ. 2561

900
800

350

300

1,000

1,000

24
5

19

พม่า

5

18

1 4

2 16

ลาว

กัมพูชา เวียดนาม

19

200
113

100
0

13
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์

พม่า

ลาว

51
กัมพูชา เวียดนาม
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ขนาดการผลิตของอุตสาหกรรมการแพทย์
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศในปี 2562
หน่วย พันล้านบาท

ยาและเวซภัณฑ์
692

700

อุปกรณ์ทางการแพทย์

600
500

▪ รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซียที่มีขนาดการผลิตใหญ่เป็นอันดับ
สอง โดยเน้นการผลิตส่วนใหญ่ไปที่กลุ่มยาสามัญทั่วไป

448

400

194

▪ ประเทศมาเลเซียมีขนาดการผลิตเป็นอันดับสามของประเทศกลุ่ม
อาเซียน โดยมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐให้เน้นไปที่การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

▪ ประเทศเวียดนามและฟิลลิปปินส์เริ่มมีการเร่งการสนับสนุนเช่นกัน
แต่ความสามารถในการผลิตยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ส่วนประเทศอื่นในกลุ่ม CLMV ยังถือว่ามีความสามารถใน
การผลิตที่จากัด

275

300
200
126
100
0

▪ ประเทศสิงคโปร์มีขนาดการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในทั้งด้านยาและ
เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน เนื่องจากมีความสามารถที่จะผลิตยาและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและความซับซ้อนสูงซึ่งงเป็นผลจากการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการวิจัยและพัฒนา

77

61

19

48

N/A

N/A

21

8 1
พม่า

ลาว

50
2

กัมพูชา เวียดนาม
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ปริมาณการส่งออกและโอกาสในการเข้าถึงผู้เข้าชมงาน
การส่งออกยาและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในปี 2562*
หน่วย: พันล้านบาท

ปลายทางการส่งออกของประเทศไทยในปี 2562
อุปกรณ์ทางการแพทย์

ยาและเวซภัณฑ์

1,200

ยาและ
เวชภัณฑ์
19 พันล้าน

1,119
251
174

200
100
0

106
19
ไทย

ที่มา HowMuch.net, วิจัยกรุงศรี

30%

6%

7%

17

8

อินโดนีเซีย

10
มาเลเซีย

5
สิงคโปร์

0

1,777

เยอรมนี

12%

เวียดนาม

ประเทศผู้นาเข้าเวชภัณฑ์สูงที่สุดในโลกปี 2561
หน่วย: พันล้านบาท
4,000
3,299
3,000
2,000
1,000
0
สหรัฐอเมริกา

3%
4%3%
5%

30%

อุปกรณ์ทาง
การแพทย์
106 พันล้าน
1,214
เบลเยี่ยม

1,118
สหราชอาณาจักร

970
สวิตเซอร์แลนด์

*ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว และกัมพูชาได้ถูกแยกออกจากกราฟนี้เนื่องจากไม่มีรายงานการส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

5% 5%
6%
6%
6%

อืน่ ๆ

21%

20%

12%

อืน่ ๆ

19%
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ขนาดบริษัทโดยเฉลี่ยของผู้ผลิตในแต่ละประเทศ
ค่าเฉลี่ยมูลค่าการผลิตของผู้ผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2562

▪

ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
กัมพูชา ไทย พม่า ลาว และมาเลเซีย

▪

ในมุมของผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเทศสิงคโปร์ก็
ยังคงแข็งแกร่งและมีความมั่นคงทางการเงินสูงที่สุด

▪

ถึงแม้ประเทศสิงคโปร์ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมี
จานวนผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์น้อยก็ตาม แต่ก็
สามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงได้เป็น
จานวนมาก

▪

ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นผู้นาในอุตสาหกรรม
การผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่บรรดานักลงทุน
กลับให้ความสนใจมากขึ้นในฐานะประเทศผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจร ประกอบกับปัจจัยด้าน
อื่นๆ เช่น การยกเว้นภาษีนิติบุคคล รวมถึงการลดภาษี
นาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบสารตั้งต้นที่จาเป็นสาหรับการ
ผลิตยาเพื่อการส่งออก

ล้านบาท/ผู้ผลิต
มูลค่าเฉลี่ยในการผลิตของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์
มูลค่าเฉลี่ยในการผลิตของผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
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ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

ที่มา ASEAN Briefing, Trade.gov, Bloomberg, Statista, Export.gov,
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ไทยยังคงตามสิงคโปร์ที่เป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ลาดับ

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการแพทย์
ขนาดตลาด
ขนาดการผลิต

การส่งออก
ขนาดบริษัท
โดยเฉลี่ยของผู้ผลิต

ไทย
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

สิงคโปร์
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นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ
การประเมินนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ระบบจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)

ระบบโครงการการ
ดูแลสุขภาพแห่งชาติ

เปรียบเทียบดัชนีทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านการแพทย์ และ
ปริมาณคาขอรับสิทธิบัตร PCT

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ เช่น
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
การงดเก็บภาษีชั่วคราว และ
การยกเว้นภาษีนาเข้า

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์
เช่น การให้เงินกู้ ประกัน
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้านสุขภาพ

เปรียบเทียบข้อตกลงการค้า
เสรีกับประเทศอื่นๆ

เปรียบเทียบมูลค่าสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ครอบคลุม
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
The Lancet
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ระบบจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ.2564
อันดับ
ของโลก

11

27

38

41

45

39.8

37.5

35.6

30.2

ไทย

อินโดนีเซีย

▪ ระบบเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดึงดูดการ
ลงทุนจากภาคเอกชน ตลอดจนการนาวิทยาการทาง
เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยามาใช้
ในเชิงพาณิชย์

48

84.4
51.6

สิงคโปร์

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

▪ ในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ทั้งในการวัด
ดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ และการ
สร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยได้
คะแนนเต็มในทุกข้อบ่งชี้ของการสร้างมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

การสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
คะแนน

0
อินโดนีเซีย

เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์

ที่มา U.S Chamber International IP Index (2021)

6
มาเลเซีย

สิงคโปร์

▪ มาเลเซียได้อันดับ 2 ทั้งในการวัดดัชนีทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ และการสร้างมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยโดยได้คะแนนสูงด้าน
อุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาด และข้อกาหนดการจด
ทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาต
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศมาเลเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล:
▪ ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ แลเทคโนโลยีชีวภาพ: 5 ปี
▪ โรงพยาบาลเอกชนและศูนย์ดูแลผู้ป่วย: 5 ปี
▪ การวิจัยและพัฒนา: 5 ปี (รวมถึงการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และลดหย่อนภาษีอากรด้านการ
ลงทุน (ITA) และเป็นเวลา 10 ปี)

ประเทศไทย
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีเพดานสิทธิ
ประโยชน์ตามเงินลงทุน ในกิจการบางประเภท:
▪ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์: 3 ปี
▪ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์: 5-8 ปี
▪ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง: 8 ปี
▪ การวิจัยและพัฒนา: 8 ปี

▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50-100% เป็น
ระยะเวลา 5-20 ปี สาหรับการลงทุนระหว่าง 230 –
69,000 ล้านบาท
▪ การลดหย่อนภาษีพิเศษ 300% ลดภาษีเงินปันผลและ
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับการวิจัยและพัฒนา
▪ การลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของการลงทุนสาหรับ
การผลิตยา และอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เป็นต้น

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศฟิลิปปินส์

▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-10%
สาหรับบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือ
กิจการที่ด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

▪ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโรงพยาบาล
สถานดูแลด้านสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ เป็นเวลา 3-6 ปี

▪ บริษัทสามารถนาค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาไปลดหย่อนภาษีได้ 150%

▪ ยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับเครื่องจักร อะไหล่
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครดิตภาษีสาหรับวัตถุดิบ
นาเข้า
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี
การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

▪ ในภูมิภาคอาเซียน มาเลเซียมอบสิทธิประโยชน์สูงสุด
ต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ ผู้ผลิตยา
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล ผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และบริษัทเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเป็นต้น โดยยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ
70-100 เป็นเวลาถึง 5-10 ปี

สิทธิประโยชน์สาหรับบริการทางการแพทย์

สูง

▪ รองลงมา อินโดนีเซียยกเว้นภาษีเงินได้เริ่มต้นที่ร้อย
ละ 50 เมื่อมีการลงทุนในธุรกิจในอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ที่กาหนดตั้งแต่ 1 แสนล้านรูเปียห์อนิ โดนีเซีย
ขึ้นไป เป็นเวลาถึง 5-20 ปี อีกทั้งยังให้สิทธิ์ลดภาษีเงิน
ปันผลและยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับบางธุรกิจอีกด้วย

ต่า

สูง
สิทธิประโยชน์สาหรับการผลิตในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

▪ ไทยก็มีการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นเดียวกัน แต่มักจะมี
เพดานสิทธิประโยชน์ตามจานวนเงินลงทุน และ
ยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลามากสุดเพียง 8 ปีเท่านั้น

ที่มา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์, PWC, OECD, UN, EDB Singapore, ASEAN Briefing, MIDA,Invest Laos, BKPM ,Myanmar Consult,Cambodia Investment,Press และการศึกษาวิจยั โดย
บริษัท เอดับเบิล้ ยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอินโดนีเซีย

▪ ค่าลดหย่อนสนับสนุนธุรกิจที่มีการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Land Intensification Allowance)

▪ อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในธุรกิจทาง
การแพทย์

▪ การให้เงินกู้และประกันสาหรับธุรกิจขนาดกลางที่เน้น
การพัฒนาโครงการในประเทศ

▪ การออกใบอนุญาตแบบเร่งด่วนสาหรับกิจการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

▪ กองทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ

▪ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสุขภาพที่บาหลี
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

▪ ไม่มีข้อจากัดสาหรับนักลงทุนต่างชาติในการถือหุ้นใน
ธุรกิจทางการแพทย์

ประเทศมาเลเซีย
▪ อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ใน
ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิกทาฟันและการแพทย์
เฉพาะทาง
▪ สิทธิในการจ้างแรงงานต่างด้าว
▪ สิทธิในการจ่ายและกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
สาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

ประเทศไทย
▪ การจ้างแรงงานแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะ
ความชานาญ
▪ การเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาศึกษาโอกาส
การลงทุนในประเทศไทย

ประเทศฟิลิปปินส์
▪ การจ้างแรงงานต่างชาติ
▪ สาหรับกิจการที่มีคลังสินค้าทัณฑ์บน (bonded
warehouse) จะได้รับยกเว้นภาษีในการนาเข้า
สินค้า

▪ การเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของที่ดิน
▪ การโอนเงินไปต่างประเทศ
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สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีของกลุ่มประเทศอาเซียน

▪ สิงคโปร์ให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีต่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทางการแพทย์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
โดย มอบค่าลดหย่อนสนับสนุนธุรกิจที่มีการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ให้เงินกู้ ตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ
และยกเว้นข้อจากัดสาหรับนักลงทุนต่างชาติในการถือหุ้น
ในธุรกิจทางการแพทย์ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์สาหรับบริการทางการแพทย์

สูง

▪ รองลงมา อินโดนีเซียมอบสิทธิประโยชน์ เช่น การอนุญาต
ให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในกิจการทางการแพทย์ได้
100% การออกใบอนุญาตแบบเร่งด่วนสาหรับกิจการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสุขภาพที่บาหลี เป็นต้น
ต่า

สิทธิประโยชน์สาหรับการผลิตในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

สูง

▪ ประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่มีความดึงดูดที่มาก
นัก เช่น การจ้างแรงงานแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะความ
ชานาญ การเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาศึกษาโอกาส
การลงทุนในประเทศไทย และการเปิดโอกาสให้เป็น
เจ้าของที่ดิน เป็นต้น

ที่มา Thai BOI,Philippines BOI,PWC,OECD,UN,EDB Singapore,ASEAN Briefing,MIDA,Invest Laos,BKPM,Myanmar Consult,Cambodia Investment,Press และการศึกษาวิจยั โดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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การเปรียบเทียบความร่วมมือเขตการค้าเสรี FTA ในแต่ละประเทศ
ประเทศในความร่วมมือเขตการค้าเสรี FTA (ไม่รวม FTA ของภาคีอาเซียน)

ประเทศ
สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

ญี่ปุ่น

ชิลี

ไทย

ญี่ปุ่น

ชิลี

เวียดนาม

ตุรกี

เปรู

จีน

ไต้หวัน

ปานามา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ตุรกี

อินเดีย

ปากีสถาน

CPTPP

PTA-D85

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

จีน

เปรู

ลาว

ญี่ปุ่น

ชิลี สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้

EU

VN-EEU6

CPTPP

อินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ชิลี

ฟิลลิปปินส์

ญี่ปุ่น

EFTA

ลาว

ไทย

คอสตาริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

อินเดีย

ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา

EU

SG-GCC1

EFTA2

CPTPP3

TP-SEP4

ออสเตรเลีย ปากีสถาน PTA-D8

ไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

กัมพูชา

ไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

พม่า
ที่มา ARIC-ADB
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ระบบโครงการการดูแลสุขภาพแห่งชาติ
ดัชนีมูลค่าสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ (UHC) โดย The Lancet
92
72

67
60

สิงคโปร์

ไทย

57

55

49

มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

ที่มา THE LANCET UHC EFFECTIVE COVERAGE INDEX

47

พม่า

44

ลาว

▪ การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (The Universal
Health Coverage effective coverage index)
ใช้ตัวชี้วัด 23 หัวข้อ ในการประเมินการให้บริการ
ทางการแพทย์และความเหมาะสมกับสุขภาพของ
ประชากรของแต่ละประเทศ
▪ ประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน
ที่ 92 คะแนน โดยมีโครงการประกันสุขภาพหลัก
3 โครงการ คือ Medishield Life, Medisave
และ MediFund
▪ ประเทศไทยได้คะแนนรองลงมาที่ 72 คะแนน โดย
มีโครงการประกันสุขภาพ 3 โครงการ คือ สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบ
ประกันสังคม และ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
(UCS) หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
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สรุป: สิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด
ลาดับ

ระบบจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี
สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษี
ข้อตกลงการค้าเสรี
(FTA)

ระบบโครงการการ
ดูแลสุขภาพแห่งชาติ

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิ ลปิ ปิ นส์

สิงคโปร์

ทีม่ า U.S Chamber of Commerce, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์, MIDA, BKPM, PWC, Bloomberg tax, Enterprise Singapore, ARIC, Allianz, KPMG, Lancet, Press และการศึกษาวิจยั โดย
บริษัท เอดับเบิล้ ยูอาร์ ลอยด์ จากัดผ
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อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
1. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย
2. ศักยภาพในการแข่งขันและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
3. โอกาสสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า
การจัดแสดงทางการแพทย์

การจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์

การจัดแสดงยาและเวชภัณฑ์

การจัดแสดงเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงทางการแพทย์
การจัดแสดงทางการแพทย์

งานจัดแสดงสินค้าทางการแพทย์ทมี่ ี
ขอบเขตการจัดงานที่กว้างที่สุด ทาให้มี
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างหลากหลาย
โดยหลักจะมาจากอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทาง
การแพทย์ในหลากหลายสาขา โดยงาน
แสดงสินค้าทางการแพทย์เป็นงานจัดแสดง
ขนาดใหญ่ จึงมักจัดเป็นงานเอกเทศ ไม่จัด
ร่วมกับงานจัดแสดงประเภทอื่น

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

ตัวอย่างหัวข้อการจัด
แสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

Informa Markets

โทรเวชกรรม อุปกรณ์
การแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียว และ
อุปกรณ์วินิจฉัยโรค เป็นต้น

4,142

51,670

Reed Exhibitions
Japan

การดูแลผู้สูงอายุ โทรเวชกรรม
อุปกรณ์วินิจฉัยโรค และ
ส่วนประกอบอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เป็นต้น

1,240

30,000

Fédération
Hospitaliére de
France (FHF)

โทรเวชกรรม อุปกรณ์
วินิจฉัยโรค วัตถุดิบและสาร
ออกฤทธิ์ทางยา เป็นต้น

872

29,397

(2563)

(2562)

(2562)
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์
การจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

งานจัดแสดงที่เน้นจัดแสดงสินค้า เครื่องมือ
แพทย์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็น
หลัก โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือบริษัทที่จัด
จาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงผู้
จาหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ผู้ให้บริการหลังการขาย

Korea International Medical
& Hospital Equipment Show

ผู้จัดงาน

ตัวอย่างหัวข้อการจัด
แสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

Messe
Düsseldorf
GmbH

อุปกรณ์ดูแลสุขภาพทางไกล
อุปกรณ์วินิจฉัยโรค อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น

5,598

121,000

Reed Exhibitions
China

อุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว อุปกรณ์ดูแล
สุขภาพทางไกล อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีศัลยกรรมกระดูกและการ
ควบคุมการติดเชื้อ เป็นต้น

4,000

Korea E & Ex,
Kmdica, KMDIA
และ KNN

อุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว ส่วนประกอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีศัลยกรรมกระดูกและการ
รักษาโรคอ้วน เป็นต้น

1,403

(2562)

111,156
(2563)

73,732
(2562)
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงยาและเวชภัณฑ์
การจัดแสดงยาและเวชภัณฑ์

งานจัดแสดงที่เน้นจัดแสดงยาและเวชภัณฑ์
เป็นหลัก กลุ่มผู้จัดแสดงจะประกอบไปด้วย
ผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา ผู้ผลิตสินค้า
เฉพาะกลุ่ม ผู้ผลิตสารเคมีสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเชิงบูรณาการ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สาหรับการใช้ยา ผู้ขนส่งและ
ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ให้คาปรึกษาด้านต่างๆ
เช่น การทาสัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทดสอบยา

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

ตัวอย่างหัวข้อการจัด
แสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

Informa Markets

การวิจัยทางคลินิก วัตถุดิบและสาร
ออกฤทธิ์ทางยา ยาชีวเภสัชภัณฑ์
เป็นต้น

2,500

48,961

Reed Exhibitions
Japan

วัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ทางยา
ยาชีวเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น

1,176

42,057

CloserStill
Media

วัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ทางยา
ยาชีวเภสัชภัณฑ์ ยาแผนโบราณ
เป็นต้น

403

13,843

(2562)

(2562)

(2562)
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ประเภทของการจัดแสดงสินค้า: การจัดแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุม่
การจัดแสดงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม

การจัดงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ที่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การดูแล
ผู้สูงอายุ การดูแลทาง ทันตกรรม หรือ
การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น โดยอาจ
รวมถึงผู้จัดแสดงสินค้าจากห่วงโซ่คุณค่า
ของการแพทย์เฉพาะนั้นๆ

ตัวอย่างงานจัดแสดงสินค้า

ผู้จัดงาน

ตัวอย่างหัวข้อการจัด
แสดงหลัก

ผู้จัดแสดงงาน
(ราย)

ผู้ชมงาน
(คน)

GDFI, VDDI และ
Koelnmesse

อุปกรณ์ด้านทันตกรรม

2,328

160,095

Guangdong
Ksourcing
Exhibition

การดูแลผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
การแพทย์เจาะลึก การดูแลสุขภาพ
ทางไกลเป็นต้น

171

100,000

Koi CBD

กัญชาทางการแพทย์

300

13,500

(2562)

(2562)

(2562)
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ปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการจัดงานแสดงสินค้า

ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและตลาดในประเทศที่มขี นาดใหญ่
การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถดึงผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศได้นั้นจะต้องจัด
ขึ้นในประเทศที่เป็นฐานการผลิตสาหรับบริษัททั้งในประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังต้องมี
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่มีการจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ของโลก
เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์มีตลาดยาและเวชภัณฑ์ในประเทศที่มีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอนั่นเอง
ตัวอย่าง: ประเทศเยอรมนี

ตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม และเป็น
ประเทศที่มีปัจจัยดึงดูดผู้จดั แสดงสินค้าได้เป็นจานวนมาก
ผู้จัดแสดงอาจจะมองหาสถานที่ในการจัดแสดงที่มีความแปลกใหม่ด้านวัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ์ โดยสถานที่เหล่านี้จะอยู่ในประเทศที่มีโครงสร้างในด้านของการเดินทาง โรงแรม
และสถานที่จัดงานที่ดีมาก อีกทั้งยังต้องมีขนาดของตลาดในประเทศที่ใหญ่หรือตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคที่มีตลาดขนาดใหญ่ โดยกาลังมีความต้องการเฉพาะกลุ่มที่เพิ่มขึ้น เช่น สังคมผู้สูงวัยที่
กาลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ส่งออกยาและเวชภัณฑ์
มากเป็นอันดับ 3 ของโลก

ตลาดยาและเวชภัณฑ์
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

ผู้ส่งออกเครื่องมือแพทย์
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

งานแสดงสินค้า: CPhI Worldwide, MEDICA & COPAMED และ International Dental Show

ตัวอย่าง: ประเทศสิงคโปร์

หนึ่งในผู้ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของโลก

สนามบินมีผู้ใช้บริการมาก
เป็นอันดับ 4 ของโลก

สนามบินมีผู้ใช้บริการมาก
เป็นอันดับ 9 ของเอเชีย

ประชากรในตะวันออกกลาง
มีมากถึง 411 ล้านคน

ประชากรในอาเซียน
มีมากถึง 676 ล้านคน

งานแสดงสินค้า: Arab Health

งานแสดงสินค้า: Medical Fair Asia
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โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในประเทศไทย
ระยะสั้น
การดูแลผู้สูงวัย

การให้บริการทาง
การแพทย์

อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การทดแทนการนาเข้าวัสดุต่างๆ
อาทิ หมุดยึดดามกระดูก
และรากฟันเทียม

ยาสมุนไพร

ยาและเวชภัณฑ์
งานวิจัยทางคลินิก
ที่มา การศึกษาวิจัยโดยบริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จากัด

ระยะยาว
การแพทย์แม่นยา

การวินิจฉัย
จีโนมิกส์

การแพทย์ทางไกล

การวินิจฉัยด้วย
ปัญญาประดิษฐ์

อุปกรณ์การวินิจฉัยและติดตามผล
ระยะไกล

การผลิตทางชีวภาพ
อาทิ ยาชีววัตถุและวัคซีน
การทดแทนการนาเข้าวัตถุดิบและ
สารออกฤทธิต์ ่างๆ
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โอกาสในการจัดงานจัดแสดงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
ระยะสั้น
ขยายกลุ่มเป้าหมาย (profile) ของงานจัดแสดงเดิม
พิจารณากลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากด้านการแพทย์ เช่น
ด้านสุขภาพ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้เข้าชมงาน
จากภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะ บุคลากรทางการแพทย์

การจัดงาน Conference ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ใหม่
เพิ่มการจัดสัมมนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมุ่งเน้นการ
จัดหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และบริการทางการแพทย์ใหม่ ๆ
เช่น โทรเวชกรรม และการแพทย์แม่นยา เป็นต้น

พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบ เช่น สมุนไพร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ

พิจารณาเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับบริการ
การแพทย์ทางไกล
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โอกาสในการจัดงานจัดแสดงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
ระยะยาว

กัญชาทางการแพทย์และการแพทย์แผนโบราณ

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน

กลุ่มการจัดแสดงที่มีโอกาสประสบความสาเร็จ จาก
ตัวอย่างการจัดแสดงกัญชากัญชงที่จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ยังมีการจัดแสดงด้านนี้ไม่มากนักในประเทศไทย โดย
สามารถศึกษาต้นแบบงานที่ดีในภูมิภาค เช่น งานจัดแสดง
Occupational Safety and Health Asia (OS+H)
ในประเทศสิงคโปร์
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สรุปภาพรวมและโอกาสของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เทรนด์ที่สาคัญใน
อุตสาหกรรมการแพทย์
สังคมผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์
สถานการณ์โควิด-19

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในไทย

โอกาสในอนาคตของไทยในระยะสั้น
เน้นการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ บริการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เช่น

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ระดับโลก อีก
ทั้งยังมีอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ที่มีขนาดใหญ่
พอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตจะเน้นไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนน้อย ซึ่งไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีที่สูงมาก

สิงคโปร์เป็นผู้นาในอาเซียนเมื่อ
เปรียบเทียบความสามารถใน
การแข่งขันโดยรวม
โดยเฉพาะในด้านการผลิตที่สิงคโปร์สามารถผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ได้มากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ และมีศักยภาพใน
อนาคต แต่ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยังเป็นการผลิตและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก

ในด้านนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ
สิงคโปร์ก็ยังคงเป็นประเทศที่มีนโยบายและ
การส่งเสริมที่เอื้อกับการลงทุนมากที่สุด
โดยมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซียมีนโยบายและ
การส่งเสริมที่ใกล้เคียงกัน

การให้บริการ
ทางการแพทย์

การรักษาพยาบาลขั้นสูง การให้บริการตรวจร่างกาย
กับชาวต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ

ทางด้านยา

ตลาดสมุนไพร รวมไปถึงกัญชา

ตลาดเครื่อง
มือแพทย์

โอกาสในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
เช่น ผลิตภัณฑ์หมุดดามยึดกระดูก

การที่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทาให้เกิดโอกาสใหม่ๆในธุรกิจ
ประเทศไทยมีการจัดแสดงระดับนานาชาติที่น่าสนใจกว่าการจัดแสดงของ
ประเทศอื่นๆ และสามารถต่อยอดงานจัดแสดงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ประเทศอื่นๆในอาเซียนก็มีศักยภาพในการขยายอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร และสามารถเป็นคู่แข่งของประเทศไทยได้เช่นกัน
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บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอย์ด อินโนเวชั่น จากัด

ข้อมูลการติดต่อ

ปิติพงศ์ มติธนวิรุฬห์

คริสตอฟ โทคาร์ซ

ที่ปรึกษาโครงการอาวุโส

หัวหน้าโครงการ

อีเมล์: pitipong@awrlloyd.com

อีเมล์: tokarz@awrlloyd.com

WWW.AWRLLOYD.COM

เนื้อหาในงานนาเสนอนี้ (“งานนาเสนอ”) เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ซึ่งบันทึกตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร ณ ที่นี้ โดย AWR Lloyd Innovation Limited (“AWR Lloyd”) AWR Lloyd ไม่อนุญาตให้
คัดลอก ทาซ้า แจกจ่ายหรือส่งต่อเนื้อหาในงานนาเสนอทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลอื่น ไม่อนุญาตให้
ใช้งานนาเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AWR Lloyd
เนื้อหาในงานนาเสนอนี้ถกู จัดทาขึน้ บนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ซึ่งข้อมูลนีอ้ าจ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระโดย AWR Lloyd งานนาเสนอนีไ้ ม่ถือ
เป็นการตรวจสอบข้อมูล AWR Lloyd จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้นาเนื้อหาในงาน
นาเสนอนีไ้ ปใช้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาในงานนาเสนอนี้ การนาเสนอนีไ้ ม่ถือเป็นการเสนอหรือ
เชิญชวนให้ขายหรือซือ้ หลักทรัพย์หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ทีอ่ ธิบายไว้ในนั้นและไม่มีเจตนาที่จะให้
คาแนะนาด้านกฎหมายภาษีหรือการเงิน ผู้ใช้เนื้อหายอมรับและตระหนักดีว่าAWR Lloyd จะไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อการกระทาใดของผู้ใช้เนื้อหาในงานนาเสนอทั้งสิ้น

ตัวอย่างการจัดแสดงงานที่เกี่ยวกับกัญชา: งาน USA CBD Expo
ผู้แสดงงาน USA CBD Expo จาแนกตามผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
จากกัญชา
อื่นๆ

■
■
■

ยานอนหลับจากสาร
สกัด CBD
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ระงับปวด
ยาสาหรับสัตว์เลี้ยง

■

17%

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์จากกัญชา
■

■

■
■

29%

สารสกัด CBD สาหรับบริโภค
สารสกัด CBD สาหรับสัตว์เลี้ยง
สารสกัด CBD ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชนิดหยด

12%

▪ งาน USA CBD Expo เป็นงานจัดแสดงสินค้าจาก
กัญชาและกัญชงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จัดโดย
บริษัท ZJ Events ที่เมืองไมอามี ในปี 2562
▪ มีผู้จัดแสดงสินค้าจานวน 300 ราย ผู้เข้าร่วมชมงาน
จานวน 13,500 คน โดยผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 5,100
คนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการแพทย์ อีกทั้ง
ยังมีวิทยากรบรรยายกว่า 50 ท่าน
▪ ตัวอย่างผู้จัดแสดงสินค้าทางการแพทย์ชั้นนาที่เข้าร่วม
การจัดแสดงสินค้า ได้แก่:

20%
ซัพพลายเออร์ของ
อุปกรณ์พ่นและน้ายา

22%
ซัพพลายเออร์ของการผลิต
และอุปกรณ์ตรวจ
■
■
■

อุปกรณ์ตรวจและห้องปฏิบัติการ
เครื่องจักรสาหรับการผลิต
ฉลากและบรรจุภัณฑ์

▪ Blue Grass Island ผู้ผลิตน้ามันกัญชาและ
น้ามันกัญชง
▪ Entoura ผู้เชี่ยวชาญด้าน CBD เพื่อการแพทย์
ในออสเตรเลีย
▪ Gold Spectrum CBD ผู้ผลิตสารสกัดจาก CBD

ที่มา USA CBD Expo และการศึกษาวิจยั โดยบริษัท เอดับเบิล้ ยูอาร์ ลอยด์ จากัด
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ผู้แสดงงาน USA CBD Expo จาแนกตามผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ
■

■
■
■
■

ผู้วิจัยและพัฒนา
ผู้ทาการตลาด
ผู้ค้าส่งและผู้จัดจาหน่าย
ผู้จาหน่ายเมล็ดกัญชา
สานักพิมพ์นิตยาสาร
เกี่ยวกับกัญชา

17%

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
จากกัญชา

29%
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์จากกัญชา
■
■
■
■

ยานอนหลับสารสกัด CBD
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ระงับปวด
ยาสาหรับสัตว์เลี้ยง

■
■
■

12%

ซัพพลายเออร์ของ
อุปกรณ์พ่นและน้ายา

■

20%

22%

ซัพพลายเออร์ของการผลิต
และอุปกรณ์ตรวจ
■
■
■

ที่มา USA CBD Expo และการศึกษาวิจยั โดยบริษัท เอดับเบิล้ ยูอาร์ ลอยด์ จากัด

สารสกัด CBD สาหรับบริโภค
สารสกัด CBD สาหรับสัตว์เลี้ยง
สารสกัด CBD ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชนิดหยด

อุปกรณ์ตรวจและห้องปฏิบัติการ
เครื่องจักรสาหรับการผลิต
ฉลากและบรรจุภัณฑ์
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