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THE IMPORTANCE

OF MEDICAL AND HEALTHCARE

INDUSTRY TO THAILAND ECONOMY
ความส�ำคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมการ
แพทย์และสุขภาพต่อเศรษฐกิจไทย
ธุรกิจบริการสุขภาพ นับเปนหนึง่ ในหลายธุรกิจทีม่ บี ทบาทสําคัญตอการพัฒนาภาคบริการ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปแลวธุรกิจการใหบริการและผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนแหลงสรางรายได
เขาสูประเทศ (Product of Excellence) ประกอบดวย 3 ธุรกิจหลัก คือธุรกิจบริการทางการแพทย 
ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทยและธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งไดแก บริการนวดไทยและ
สปา ซึ่งบริการสุขภาพเหล่านี้กอเกิดรายไดตอเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน ซึ่งนับเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ ทั้งนี้ในปี
2557 มูลคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (Health and social
work)  มีมลู คา่ เทา่ กับ 217,084 ล้านบาท มีอตั ราขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 5.93 ต่อปี ทัง้ นีม้ ลู คา่ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศสาขาบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ (Health and social work)1 มีสัดส่วน
เฉลีย่ ร้อยละ 1.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Nominal Gross Domestic Product:
GDP)
The healthcare service is one of the business that play an important role in the overall
development of the Thai economy. The healthcare and medical industry consists of 3
major sectors: the medical services, the health and Thai herb products, and the health
promotion services such as massage and spa. These services also generate revenue for
other connected sectors such as tourism and food industries. In 2014 the total health
and social work GDP1 was 217,084 million baht. Its growth rate was 5.93% per annum.
The health and social work GDP accounted for an average of 1.6% of the Nominal Gross
Domestic Product.
The health and social work GDP consists of social and community services related to health and social welfare such as health care, hospitals,
and other health services organizations or agencies. Health services include all major health services and prevention measures, dentistry and other
medical care. It includes hospitals, nursing homes, medical clinics, surgeries and other similar establishments. The social welfare services include
all major social welfare services both residential and non-residential, either publicly or privately run such as orphanage homes, children and
juvenile protection homes, old people homes and other charity organizations.
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การศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังใน
โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมเพื่ อ สุ ข ภาพได้ แ บ่ ง อุ ต สาหกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ โดยใช้ ลั ก ษณะของ
อุ ต สาหกรรมว่ า เป็ น การผลิ ต หรื อ เป็ น การบริ ก าร และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ การว่ า เป็ น กิ จ การเพื่ อ เสริ ม สุ ข ภาพ
(Wellness) หรือเป็นกิจการเพื่อการบ�ำบัดรักษา (Sickness)
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

Under the report of the Fiscal Policy Research
Institute Foundation on the strategy and analysis of
the Thai target industries: the case study of
healthcare industry, the medical and healthcare
related industry is classified into 4 categories based
on criteria whether it is a production or a service and
whether it is for wellness or sickness treatment
types of services.

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อเสริมสุขภาพ เป็นธุรกิจบริการที่เน้นการสร้างสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่ง
ประกอบด้วยบ้านพักและศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ที่พ�ำนักระยะยาว (Long Stay) สปาและ
นวดแผนไทย และสถานเวชส�ำอาง
The wellness industry : to promote health and wellness such as care homes and care centers
for the elderly, long stay rehabilitation centers, spa and Thai massage, and cosmeceutical
service.
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อบ�ำบัดรักษาเป็นการให้บริการรักษาโรค ซึ่งธุรกิจที่เข้าข่ายในกลุ่มนี้ คือ สถาน
พยาบาล และสถานเวชส�ำอาง
The medical treatment industry : these are hospitals, medical and cosmeceutical clinics.

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเสริมสุขภาพ เป็นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการบ�ำรุงรักษาสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมความงาม ได้แก่ การผลิตเครื่องส�ำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณ
The health supplements industry : this is the production of health supplements and beauty
products as well as medical supplies and traditional medicine.

กลุ ่ ม อุ ตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อ บ� ำ บั ดรั ก ษา เป็นการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ใน
การรักษาโรค รวมถึงการผลิตยาทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันเพื่อใช้ในการรักษาโรค
The group of industry : that produces medical supplies and equipment for medical treatment
both for modern and traditional treatments.
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Thailand’s Health and Social Work GDP

The Structure of the Medical and Healthcare Industry
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OVERVIEW OF THE MEDICAL

Global expenditures in medical and healthcare industry per capita
US dollars

AND HEALTHCARE INDUSTRY ON GLOBAL,
REGIONAL, AND DOMESTIC LEVEL
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ในภาพรวมอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของโลกมีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากสถิติของธนาคารโลก
(World Bank) พบวา ในปี 2557 มีการใชงบประมาณ
สํ า หรั บ การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพทั่ ว โลก คิ ด เป น ร อ ยละ 9.9
ตอผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (GDP ของโลก) คิดเปนมูลคา
รายจายดานการแพทย์และสุขภาพตอประชากรโลก (Health
expenditure per capita) เทากับ 1,061 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตอคน เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 4.7 ตอปี และมีการคาดการณ์วา
ชวงปี 2557-2559 งบประมาณที่จะใชในเรื่องสุขภาพทั่วโลก
จะเพิม่ สูงถึงรอยละ 5.3 เนือ่ งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาทีท่ ําใหมปี ระชากรชนชัน้ กลางเพิม่ มากขึ้น
และการเคลื่อนยายเขาสูชุมชนเมืองมากขึ้นทําใหคุณภาพชีวิต
ความเป น อยู  ข องประชากรลดลง ประกอบกั บ โครงสร า ง
ประชากรที่เปลี่ยนไปโดยมีสัดสวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น
ทําใหประชาชนหันมาสนใจดานสุขภาพและสงเสริมใหมีการใช
งบประมาณเพื่ อ รั ก ษาสุ ข ภาพมากขึ้ น ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้

There is a continued growth trend in the global
medical and healthcare industry. According to the
World Bank statistics2, in 2014 the total medical and
healthcare expenditures in the world accounted for
9.9% of the global GDP. The healthcare expenditure
per capita equaled US$ 1,061, an average increase
of 4.7% per annum. It is estimated that during
2014-2016 the global expenditures in healthcare will
grow by 5.3% due to the growth in the middle class
population in developing countries, the greater
migration to urban areas and the aging society.
These factors do not only increase the expenditures
on healthcare but also create greater trends in
demand and supply of medical tourism.

World Bank. Global Health Expenditure database. [Online] retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL?end=2014&st
art=1995&view=chart [17 August 2016]

2

ปรากฏการณ์ดงั กลาว มีสว นผลักดันใหเกิดกระแสการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพที่ใหมีสวนในการสรางและขยายความตองการ
รับบริการสุขภาพจากชาวตางชาติทั่วโลก
ทัง้ นี้ VISA และ Oxford Economics ไดประเมินแนวโนมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลกวาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลกในปี
2559 จะมีมลู คาประมาณ 439 พันลานดอลลาร์สหรัฐฯ มีการ
เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 25 ตอปี (Compound Annual
Growth Rate: CAGR) มีจํานวนนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประมาณ 11 ลานคนทั่วโลก คิดเปนสัดสวนรอยละ 3-4 ของ
จํานวนนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก

3

The VISA and Oxford Economics estimated that the
global trend for medical tourism in 2016 would be
US$ 439 billion, a compound annual growth rate
(CAGR) of 25% per annum. There would be some
11 million medical tourists over the world or 3-4 %
of total global medical tourists.4

Global Health Expenditure database

VISA. Mapping the Future of Global Travel and Tourism. [Online] retrieved from https://usa.com/dam/VCOM/regional/na/us/partner-with-us/
documents/mapping-the-future-of-global-travel.pdf [18August2016]
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STATUS OF THE MEDICAL
AND HEALTHCARE INDUSTRY
ON ASEAN REGIONAL LEVEL

สถานการณ์อุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
จากสถิติของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า ในปี 2557
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มีการใช้งบประมาณ
ส�ำหรับการแพทย์และสุขภาพ รอ้ ยละ 6.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของภูมิภาค ขยายตัวจากปี 2548 ร้อยละ 3.8 คิดเป็นมูลค่า
รายจ่ายด้านการแพทย์และสุขภาพต่อประชากร (Health
expenditure per capita) เท่ากับ 643.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อคน เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 4.7 ต่อปี

According to the World Bank statistics, the medical
and healthcare expenditure in the East Asia and
Pacific region in 2014 was 6.9% of the region’s GDP,
an increase of 3.8% from 2005. This was an
equivalent to US$ 643.43 of healthcare expenditure
per capita, an average increase of 4.7% per annum.

Medical and Healthcare expenditure per capita
in the ASEAN and Pacific region
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The healthcare expenditure per capita in different
countries in ASEAN is found to be so varied ranging
from US$ 2,752.32 in Singapore to US$ 957.61 in
Brunei, 455.83 in Malaysia, 360.38 in Thailand,
142.37 in Vietnam, 135.20 in the Philippines, 99.41
in Indonesia, 61.28 in Cambodia, 32.57 in Lao PDR
and 20.29 in Myanmar respectively.

Medical and Healthcare expenditure per capita in ASEAN

US dollars

400

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายจ่ า ยด้ า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพต่ อ
ประชากร (Health expenditure per capita) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน พบว่า มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดย
สิงคโปร์เปน็ ประเทศทีม่ รี ายจา่ ยดา้ นการแพทย์และสุขภาพมาก
ที่สุด 2,752.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน รองลงมา คือ บรูไน
957.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน มาเลเซีย 455.83 ดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ ต ่ อ คน ไทย 360.38 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต ่ อ คน  
เวียดนาม 142.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน ฟิลิปปินส์ 135.20
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ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน และเมียนมา 20.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อคน ตามล�ำดับ
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Market share in health tourism between competing countries in the region

สําหรับภาพรวมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค บริษัท
Frost & Sullivan คาดการณ์วา ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพใน
ภูมิภาคนี้จะมีสัดสวนเทากับ 1 ใน 3 จากรายไดรวมของธุรกิจ
การแพทย์และสุขภาพในทั่วโลก โดยมีภาคเอกชนเปนผูนําใน
ธุรกิจนี้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ประเทศผูใ หบริการทางการ
แพทย์ แ ละสุ ข ภาพที่ สํ า คั ญ ในภู มิ ภ าค เช น ไทย อิ น เดี ย
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ทีผ่ า นมาการทองเทีย่ วเชิง
สุขภาพของภูมิภาคมีการเติบโตคอนขางสูง จากขอมูลของ
Asian Medical Tourism Analysis ประมาณการวามูลคา
ตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกลุมประเทศเอเชีย (ไทย
สิ ง คโปร์ อิ น เดี ย มาเลเซี ย เกาหลี ใ ต และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ )
ในปี พ.ศ. 2555 มีประมาณ 46,000 ลานดอลลาร์สหรัฐฯ
มีนักทองเที่ยวรวมกัน 3.4 ลานคน โดยเปนนักทองเที่ยว
ที่มาไทย 1.5 ลานคน
ทั้ ง นี้ จ ากรายงานการวิ จั ย โครงการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางการตลาดสําหรับกลุมนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบุวา
ไทยและสิ ง คโปร์ ถื อ เป น ประเทศผู  นํ า ตลาดโดยมี ส  ว น
แบงตลาดรอยละ 70 ของภูมิภาค (จํานวนผูใชบริการ) ตาม
ดวยอินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ตามลําดับ เนื่องจาก
ไทยมีความไดเปรียบเหนือคูแขงทั้งในดานความพรอมของ
การใหบริการทางการแพทย์ มาตรฐานของสถานพยาบาล
ทรัพยากรดานการทองเที่ยว และความคุมคาของบริการ

Frost & Sullivan estimated that the overall regional
medical and healthcare business accounted for one
third of the global figure with the private sector
taking the lead in this industry5. Leading amongst
the countries in the region in this business are
Thailand, India, Singapore, Malaysia, and the
Philippines. According to the Asian Medical Tourism
Analysis, it is estimated that the value of the
medical tourism in Asia (Thailand, India, Malaysia,
Malaysia, Korea and the Philippines) in 2012 was
US$ 46,000 million. There were 3.4 million tourists,
1.5 of which traveled to Thailand.6
The study to increase marketing potential in medical
tourism7 showed that Thailand and Singapore are
leaders in this market, both sharing 70% of the
regional market, followed by India, Philippines, and
Malaysia. The advantages of Thailand were its
readiness in medical services, the high standard of
hospitals, its tourism personnel, and its value for
money.

Malaysia

2%

Philippines

Countries

8%

Thailand

India

38%

19%

Singapore

Market Positions

Singapore

Readiness in personnel and specialized
medical treatment

Thailand

Good value and friendliness

Philippines

Good value for workers working
outside of the countries and the Paciﬁc

Malaysia

For the Muslims (Indonesia market)

India

Medical Treatment with budget price

33%

Source: Tourism Authority of Thailand (TAT)

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบดานมาตรฐานการรักษาพยาบาล ซึ่ง
พิจารณาจากจํานวนสถานพยาบาลทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน
JCI (Joint Commission International) ไทยยังถือวาเหนือ
กวาคูแขง เนื่องจากมีจํานวนสถานพยาบาลที่ไดรับมาตรฐาน
JCI ซึ่งเปนมาตรฐานการรักษาเทียบเทาระดับสากลที่รับรอง
โดยองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาสูงถึง 44 แหง นับเปน
อันดับที่ 2 ในแถบเอเชีย (เปนรองเพียงประเทศจีน) และยังมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย

When considering the standard of medical
treatment, Thailand ranks number 2 in Asia after
China with as many as 44 hospitals of JCI standard
(Joint Commission International). This number tends
to increase ever more in the future.

Department of Trade Negotiations. Health and Social Services. [Online] retrieved from http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/SecProfile_
healthoct57.pdf [18August2016]

5

Institute for Small and Medium Enterprises Development. Strategy and Action Plan for SME by sector : Spa and Health Services [Online] retrieved
from http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments [18August2016]

6

Tourism Authority of Thailand(TAT). Research Project on the Study to Increase Marketing Potential in Health Tourism. [Online] retrieved from
http://tourisminvest.tat.or.th [18August 2016]

7

12

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

13

STATUS OF THAILAND’S MEDICAL

AND HEALTHCARE INDUSTRY

สถานการณ์อต
ุ สาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย

จากสถิติของธนาคารโลก (World Bank) พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทยมีการใช้
งบประมาณส�ำหรับการแพทย์และสุขภาพ ร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ มีการขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 3.98 ต่อปี คิดเป็นมูลค่ารายจ่ายด้านการแพทย์
และสุขภาพต่อประชากร (Health expenditure per capita) เท่ากับ 643.43
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 13 ต่อปี
According to the World Bank, in 2014 Thailand’s medical and health
expenditures accounted for 6.5% of its GDP, with an increase of
3.98% per annum. The health expenditure per capita was US$ 643.43,
an average increase of 13% per annum.

Medical and Health expenditures in Thailand
US dollars
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Source: World Bank.  Global Health Expenditure database.

การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพของไทยเริม่ ต้น
อย่างจริงจังเมือ่ ประมาณ ปี 2540 เมือ่ ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท�ำให้สถานบริการการแพทย์และสุขภาพ
สาขาตา่ ง ๆ ตอ้ งปรับตัวใหบ้ ริการเชิงรุก และหันมาเพิม่ อุปสงค์
ของผู้ป่วยชาวต่างชาติให้มากขึ้น ประกอบกับการที่รัฐบาลมี
นโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ใ นไทยจึ ง มี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมี
บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่มีชื่อเสียง และก้าวหน้าสู่
มาตรฐานสากลจนเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็น
ล�ำดับต้น ๆ สามารถสร้างรายได้จากบริการสาขาสุขภาพและ
บริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าประเทศไม่ตำ�่ กว่า 1 แสนล้านบาท
ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลสถานการณ์อตุ สาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ของศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย ส�ำนั ก งานคณะกรรมการบริ ห าร
ศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
สามารถสรุปมูลค่าของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพสาขา
ต่าง ๆ ของไทย ดังนี้

อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ไ ทย ศู น ย์ วิ จั ย ธนาคารกสิ ก รไทย
คาดการณ์วา่ ในปี 2559 อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยจะมีรายได้
จากการรักษาพยาบาลมูลค่าไม่ต�่ำ  กว่า 344,000 ล้านบาท
เทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ 332,000 ล้านบาท โดยมี
รายได้จากคนไข้ชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้
รวมทั้งหมด และชาวต่างชาติร้อยละ 25

The medical and healthcare service and industry in
Thailand started to develop seriously in the wake of
the 1997 financial crisis. Several medical and
healthcare establishments launched aggressive
strategies to draw greater number of foreign customers.
The Government also planned to develop
Thailand as an international medical hub.
Consequently, the number of foreign visitors for
medical and healthcare services in Thailand was
growing fast every year. Thailand has become
renowned for its international medical and healthcare
service standards and is ranking among the top
medical and healthcare destinations in Asia and the
Pacific. The industry and its related services have
generated more than 100,000 million baht per
annum since 2007.
The economic value of the medical and healthcare
industry and all other related services in Thailand in
accordance with various sources can be summed up
as follows:

Thailand’s medical industry: the Kasikorn Bank
Research Center estimated that in 2016 the medical
industry would generate no less than 344 billion
baht, compared with 332 billion in the previous
year. The revenue from Thai patients constitutes
75% of the total revenue while the other 25%
comes from foreign patients.

Medical and Health expenditures per GDP
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อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพประเมินว่า ในปี 2556  อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่า
อุตสาหกรรมไม่ต�่ำกว่า 140,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ นหน ้ า สามารถสร ้ า งรายได ้ สู ่ ธุ ร กิ จ หลั ก
ประกอบด้ วย โรงพยาบาลเอกชนรวม 70,000 ล ้านบาท
(รอ้ ยละ 50) การทอ่ งเทีย่ ว รวม 50,000 ลา้ นบาท (รอ้ ยละ 36)
และการส่งเสริมสุขภาพ รวม 20,000 ล้านบาท (ร้อยละ 14)
โดยมีจ�ำนวนผูร้ บั บริการชาวตา่ งชาติในปี พ.ศ. 2556 รวม 1.4
ล้านครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีก่อนหน้า ประมาณ
ร้อยละ 22   โดยมีโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกผ่านเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐาน Hospital Accreditation รวม 529
แห ่ ง (ข ้ อ มู ล จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) และมาตรฐาน
JCI รวม 44 แห่ง  

Thailand’s medical tourism industry: the Department
of Health Service Support estimated that in 20138 the
value of this industry was about 140 billion baht, an
increase of 18% from the previous year.  This revenue
could be allocated as follows: 70 billion (50%) earned
by private hospitals, 50 billion (36%) by the tourism
industry and 20 billion (14%) by the health support
and supplements sector. The number of services
provided for foreigners in 2013 were 1.4 million, an
increase of 22% compared with the previous 2 years.
There are 529 hospitals and clinics accredited with
the Hospital Accreditation standard (Data provided by
the Healthcare Accreditation Institute (Public
Organization) as of August 2013). 44 of them are
accredited with the JCI standard9.

ธุรกิจสปาและนวดไทย ส�ำนักงานสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ ม (สสว.) คาดการณ์วา่ ในปีพ.ศ. 2556 ธุรกิจสปา
และนวดไทยรวมทั้ง 3 สาขา คือ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพือ่ สุขภาพ และกิจการนวดเพือ่ เสริมสวยจะมีมลู ค่า
30,000 ล้านบาท

Thai massage and spa business : the Office of
SMEs Promotion  (OSMEP) estimated that in 2013 all
the three sectors of this business, namely, health
spa, health massage and beauty massage accounted
for 30 billion baht.

อุ ต สาหกรรมยา ส�ำนั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมระบุ ว ่ า
โครงสร้างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมประกอบด้วยผู้ผลิตวัตถุดิบ
จ�ำนวน 7 ราย และผูผ้ ลิตยาแผนปัจจุบนั จ�ำนวน 169 ราย ใน

Pharmaceutical industry : the Office of Industrial
Economics indicated that this industry consisted of 7
raw material manufacturers, and 169 pharmaceutical

Department of Trade Negotiations. Health and Social Service. [Online] retrieved from http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/SecProfile_
healthoct57.pdf  [18August2016]
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จ�ำนวนนี้เป็นผู้ผลิตยาที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice : GMP) 156 ราย โดยในปี 2554
อุตสาหกรรมยามีการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ 39,678.40
ล้านบาท และส่งออกยามูลค่า 6,506.05 ล้านบาท

manufacturers, 156 of which are accredited with Good
Manufacturing Practice (GMP). In 2013, the
industry imported in the value of 39,678.40 million
baht and exported 6,506.05 million baht of
pharmaceutical products.

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประเมินวา่ วัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์จะมีสดั สว่ น
ค่าใช้จา่ ยและการลงทุนอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จา่ ย
ทางด้านสาธารณสุขทัง้ หมด ตลาดวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์นี้
มีมูลค่าประมาณ 162,616 ล้านบาท ในปี 2554 หรือร้อยละ
1.54 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

Medical supplies and equipment : the Office of
Industrial Economics estimated that the medical
supplies and equipment would account for 25% of
the total medical and health expenditures. The
value of the market for medical supplies and
equipment is about 162,616 million baht in 2011 or
about 1.54% of GDP.

มูลค่าการตลาดยาสมุนไพร จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่มสมุนไพร) ระบุว่ามูลค่าการตลาดยาจาก
สมุนไพรในประเทศ ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 8,000 ล้านบาท
ทัง้ นีไ้ ม่รวมมูลค่ายาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ (ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุ
มูลค่า 3,000 ล้านบาท) ส่วนการน�ำเข้าและส่งออกยาสมุนไพร
มีมูลค่ารวมกันประมาณ 200 - 300 ล้านบาท

Value of the herbal medicine market: the Federation
of Thai Industries (Thai herbal sector) indicated that
in 2011 the market value of the Thai herbal
medicine was about 8 billion baht, excluding the
value of the herbal medicine provided in
government hospitals and clinics (which, according
to the Food and Drug Administration, was about
3 billion baht). The value of the imports and
exports of herbal medicine was about 200-300
million baht.

9
ASIA Plus. Industry Update: Medical service [Online] retrieved from  http://inv4.asiaplus .co,th/web_research/doc/2015/Health_580909.pdf  
[18August 2016]
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มูลค่าการตลาดเครื่องส�าอาง จากขอมูลจากสมาคมผูผลิต
เครื่องสําอางไทย ปี พ.ศ. 2554 ประมาณวาประเทศไทย
สงออกผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางคิดเปนมูลคา 140,000 ลานบาท
(ขอมูลจาก ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยรายงาน ประมาณ
90,000 ลานบาท)

มู ล ค่ า การตลาดอาหารเสริ ม จากข อ มู ล สมาพั น ธ์
สมาคมสุขภาพและความงาม ปี พ.ศ. 2554 ประมาณ
การวาอุตสาหกรรมอาหารเสริมมีมลู คาตลาดในประเทศ
ประมาณ 80,000 ลานบาท

18

Value of the cosmetics market : the Thai Cosmetic
Manufacturers Association estimated that in 2011,
Thailand exported about 140 billion baht of cosmetic
products. (The Kasikorn Bank Research Center,
however, estimated this to be only around 90
billion baht)

Value of the supplementary food : the
Thailand Health and Beauty Confederation
estimated that in 2011, the value of the
supplementary food market in Thailand was
about 80 billion baht.
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02
THAILAND’S MEDICAL

AND HEALTHCARE INDUSTRY

DEVELOPMENT POLICY

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย
นโยบายและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ของไทยนั้นมีจุดเริ่มตนสําคัญ จากการประกาศนโยบายการ
พัฒนาประเทศใหเปนศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตั้งแตปี
พ.ศ. 2547 เป น ต น มา ปั จ จุ บั น ไทยได มี ก ารจั ด ทํ า เป น
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานและบูรณาการ
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพแลวรวม
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก

01

In 2003, it was announced that the government
would develop Thailand to become an international
medical hub. Since then, there have been 3 national
strategy and plans for the medical and
healthcare industry in Thailand10 .

Department of Public Health Promotion. Developing Thailand to become an international medical hub – the Thai government’s major policy, in
Chit-Chat on Health by Department of Public Health Promotion 29 July 2016. [Online] retrieved from hppt://live.siammedia.org/index.php/article/
chit-chat-health/9739 [18August2016]
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International medical hub national strategy of 2010-2014. In pushing for this second phase
of the strategic plan, the government identified 4 more major revenue sources in this industry:
1. Medical treatment services : aiming at excellence in medical services for foreign
visitors without affecting the services provided for Thai nationals
2. Health promotion services : aiming at related health services such as traditional
Thai massage and spa business
3. Thai traditional and alternative medicine : aiming at attracting foreign patients to
be treated by Thai traditional, alternative and herbal medicine. This will help
reduce imports of modern medicine as well as promoting the Thai traditional
wisdom in health internationally
4. Health and Thai herbal products : aiming at promoting quality Thai herbs and their
potential in the cosmetic, pharmaceutical and food supplements markets.
According to the Department of Health Service Support, the implementation of this strategy
was successful in attracting a great number of foreign visitors to the Thai health services and
has brought about 400 billion12 baht revenue to the Thai economy as well as creating jobs
and new businesses.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2547 - 2551) โดยมีกระทรวง
สาธารณสุขเปนกลไกหลักในการผลักดันนโยบาย ซึง่ การดําเนินการในระยะแรกนีจ้ ะเนนบริการหลัก 3 ดาน คือ
1. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
2. ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย
National strategy to develop Thailand as an international medical hub (2004-2008)11 . The
Ministry of Public Health has been assigned as the main responsible agency. The strategy
involved 3 sectors of the industry:
1. Medical treatment services
2. Health promotion services
3. Health and Thai herbal products business
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ยุทธศาสตร์การเปนศูนย์กลางบริการดานสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
(Country Strategy) (พ.ศ. 2553 - 2557) โดยรัฐบาลไดผลักดันแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 นี้ โดยกําหนดให
มีบริการที่เปนแหลงรายไดหลักเขาสูประเทศเพิ่มจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับแรกเพิ่ม เปน 4 ดานหลัก คือ
1. บริการรักษาพยาบาล : เนนคุณภาพการรักษาใหเปนเลิศแกชาวตางประเทศ โดยไมกระทบการรักษา
สุขภาพของคนในประเทศเอง
2. บริการสงเสริมสุขภาพ : เนนการผลักดันบริการเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ ทั้งการนวดแผนไทย และธุรกิจ
สปาสูสากล
3. บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : เนนการดึงชาวตางประเทศเขามารักษาพยาบาลใน
ประเทศและโดยใชการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรมากขึ้น เปนการลดการพึ่งพาการนําเขายาจาก
ตางประเทศ และเปนการเผยแพรเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสูนานาชาติ
4) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและสมุนไพรไทย : เนนการสนับสนุนสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและศักยภาพใหเขาสูต ลาด
เครื่องสําอาง ตลาดยาและอาหารเสริมสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาของแผนดังกลาวนี้ประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดี สงผลใหผูรับบริการชาวตางชาติใหความสนใจเดินทางเขามารับบริการดานสุขภาพใน
ประเทศไทย สามารถสร า งรายได แ ละสร า งอาชี พ ให แ ก ธุ ร กิ จ บริ ก ารในสาขานี้ แ ละสาขาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
เปนจํานวนมาก โดยคาดวาจะสรางรายไดใหแกประเทศไทยประมาณ 4 แสนลานบาท

Department of Trade Negotiations. Trade negotiation in services: health service. [Online] retrieved from http://.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/
health_nov55.pdf [18August2016]

11

Office of Health Service Business Support. Health Service Support Strategic Plan, Department of Health Service Support, 2013-2017. [Online]
retrieved from Http://203.157.7.46/uploadFiles/news/N000000010046263.pdf [18 August 2016]
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1. Health Insurance Fee : this health insurance fee of 50 baht each is to be
compulsory for all foreign visitors entering the country.
2. Extension of stay to 90 days for foreign patients (CLMV and China passport holders)
who are receiving medical treatment in the country, and can be accompanied with
4 companions. This will be a multi-entry visa valid for 1 year.
3. Extension of stay for the long-stay non-immigrant visa holders from 1 year to
10 years. The initial visa issued will be valid for 5 years and can be renewed for
another 5 years with conditions that the applicant must be over 50 years old, with
at least 3 million baht bank account or monthly income of at least 100,000 baht,
and 5 years’ insurance coverage. In addition, the visa holder can be accompanied
by a married spouse and lawful children and is able to buy a condominium and cars
as well as getting temporary employment under the Ministry of Labor’s regulations.
4. Both government and private hospitals and clinics in major tourist provinces will be
upgraded to meet the Hospital Accreditation (HA) or the Joint Commission
International (JCI) standards. Interpretation centers for medical and health services
and referral system are also being developed.
5. The hot springs and spa resources are to be developed with a blend of Thai traditional
massage and spa treatment. There will be development of uniquely Thai spa
and related health products suitable for foreign visitors who enjoy health tourism.

ยุทธศาสตร์สนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให
เปนศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลก ตามนโยบายรัฐบาล ภายใตการจัดทํายุทธศาสตร์ฉบับนี้
ไดมีการจัดทําโครงการสําคัญในระยะเรงดวน (Quick Win) ทั้งหมด 5 โครงการดวยกัน ไดแก
1) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพสําหรับชาวตางชาติทเี่ ดินทางเขามาประเทศไทย (Health Insurance
Fee) เปนการพัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บคาประกันสุขภาพสําหรับชาวตางชาติทุกรายที่เดินทางเขา
ประเทศไทย สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) ในลักษณะภาคบังคับ อัตรารายละ 50 บาท
2) การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับผูป่วยที่เดินทางเขามารับการรักษา
พยาบาลและผูต ดิ ตามรวม 4 ราย ในกลุม ประเทศ CLMV และจีน โดยจะเริม่ ดําเนินการเฉพาะผูท ถี่ อื
หนังสือเดินทาง ใหพํานักไดครั้งละไมเกิน 90 วัน สําหรับการเดินทางเขาประเทศไดหลายครั้ง
(Multiple Entries) และขยายเวลาตอเนื่องไดไมเกิน 1 ปี
3) การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long Stay) สําหรับ วีซา
ประเภทอยูชั่วคราว (Non-Immigrant) จากเดิมพํานักไดเพียง 1 ปี เปลี่ยนเปน 10 ปี ซึ่งขอวีซา
ครั้งแรกพํานักได 5 ปี และตออายุไดอีก 5 ปี มีเงื่อนไขวาตองเปนชาวตางชาติอายุตั้งแต 50 ปีขึ้นไป
มีเงินฝากในบัญชี 3 ลานบาท หรือมีรายไดตอเดือน 1 แสนบาท มีเอกสารประกันสุขภาพที่มี
ระยะเวลาคุมครอง 5 ปี นอกจากนี้ยังสามารถพาคูสมรส และบุตรตามกฎหมายมาพํานักได รวมทั้ง
สามารถซื้อคอนโด/รถยนต์ ในประเทศไทย และทํางานชั่วคราวไดตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน
4) การพัฒนาสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในจังหวัดทองเที่ยวชั้นนํา
โดยมีเป้าหมายผลักดันสถานพยาบาลของไทยใหเขารับการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation
(HA) หรือ Joint Commission International (JCI) พรอมทั้งการพัฒนาบริการทางการแพทย์โดย
การจัดตั้งศูนย์ลาม และการพัฒนาระบบสงตอผูป่วย (Referral System)
5) การพัฒนาแหลงนํ้าพุรอนในประเทศไทย มุงสูเมืองสปา และเสนทางทองเที่ยวสายนํ้าพุรอน ซึ่งมี
การผสมผสานศาสตร์ในการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพดวย
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Currently, the medical and healthcare industry is directed under Thailand’s 10 year
development strategy to become an international medical hub (2016-2025) where Thailand
is expected to become the world’s number 1 international medical hub. Under this strategy,
5 quick win projects are being launched:

นอกจากนี้ ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพยังถือเปน
หนึ่งในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์ เปนหนึ่งใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญที่รัฐบาลปัจจุบันใหการสนับสนุน
และกําหนดใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine
Growth) โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะผลักดันใหเศรษฐกิจประเทศไทย
เปน Digital Economy และ Bio Economy ในอนาคตอีกดวย

The medical and healthcare industry is also one of
the ten target industries which the Thai government
hopes to turn into the new engine of growth to
drive the Thai economy towards digital and
bioeconomy in the future13.

On 17 November 2015, the Thai cabinet approved the Ministry of Industry’s proposal on “10 target industries: mechanism to drive the future
economy”. This would be a long-term measure to readjust the agro-industrial and services structure of the country to become more efficient and
competitive in the future with continued and sustainable job creation and systematic regional economic support. These industries are 1.
Automotive industry of the future 2.Intelligence electronic industry 3. High end and health Tourism industry 4. Agricultural and biotechnology
industry 5. Food processing industry 6. Industrial robotic industry 7. Aviation and logistic industry 8. Biofuel and biochemical industry 9. Digital
industry 10. Integrated medical industry.

13
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การเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางประชากร ทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้
อยางรวดเร็วของประชากร โดยเฉพาะผูส งู อายุ สงผลให
อุปสงค์ตอ บริการทางการแพทย์มมี ากขึน้

The changing structure of the population. The
fast growing of an aging society affects the
demand for medicals services,

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร ปัจจุบันมี
กลุมคนจํานวนมากหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง
มากขึน้ ทําใหธรุ กิจบริการสุขภาพมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับกับความตองการของลูกคาทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต

The changing behavior of the population. The
growing number of the population pays more
attention to healthcare and physical fitness.
Health service business must fast develop to meet
the fast growth in demand.

การขยายขอบเขตความร ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมีการขยายขอบเขต
ความรวมมือทางธุรกิจทัง้ ระหวางอุตสาหกรรมการแพทย์
และระหวางธุรกิจบริการดานสุขภาพสาขาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหธุรกิจบริการการแพทย์และสุขภาพมี
การขยายฐานมากขึน้ และมีมลู คาตลาดสูงขึน้

TRENDS AND DIRECTIONS

OF THE GLOBAL AND DOMESTIC MEDICAL AND

HEALTHCARE INDUSTRY

แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สุขภาพของโลกและของไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คาดการณ์
วา แนวโนมและทิศทางการพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร แ พ ท ย ์ แ ล ะ
สุ ข ภาพโลกและของไทยนั้ น จะมี
การเติ บ โตขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดย
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมี
แนวโน ม และทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่
สําคัญ 5 ประการ คือ
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The Department of Health
Service Support14 expects a
continued growth of both the
global and Thai medical and
healthcare industry. There will
be 5 important factors in the
future development of this
industry.
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การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ปัจจุบนั อุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพมีการพัฒนาความรู เทคโนโลยีใน
การรักษาอยางรวดเร็ว ประกอบกับอุตสาหกรรมการ
แพทย์และสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ การสรางองค์
ความรูและการพัฒนาเครือขาย (network) สูสากลมากขึ้น
สงผลใหอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพปัจจุบันเติบโตขึ้น
อยางตอเนือ่ ง
การขยายตัวของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจุบัน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีบทบาทสําคัญตอการเติบโต
การท อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ข องโลกค อ นข า งมาก
ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากปัจจัย 3 ประการ คือ
• การเพิ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ  า ยในการรั ก ษาพยาบาล
(Health care cost) ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
• ประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญมีระยะเวลาในการรอ
เขารับการรักษาพยาบาลทีน่ าน (Long waiting list)
• การขยายตัวของสายการบินตนทุนตํ่าที่ทําใหการ
เดิ น ทางระหว า งประเทศมี ค วามสะดวกมากขึ้ น
ขณะเดียวกันก็มีตนทุนการเดินทางระหวางประเทศ
ตํา่ ลง

Business partnership and cooperation
between the medical and healthcare industry
is fast increasing so that the medical and
health service business benefit from greater
customers, greater expansion and market value.
Service quality improvement. Medical and
Healthcare Industry must improve and develop
their knowledge, technology and techniques
as well as creating international networks. This will
help the medical and healthcare industry to
continue to growth steadily and continuously.
The expansion of the medical tourism. These
plays such an important role in the growth
and expansion of the global medical and
healthcare industry. This is due to the following 3
factors:
• The increasing cost of healthcare in
developed countries
• The long waiting list to receive medical
treatment in developed countries
• The expansion of low cost airlines enable
cheaper and more convenient international
traveling

Office of Health Service Business Support. Health Service Support Strategic Plan, Department of Health Service Support, 2013-2017. [Online]
retrieved from Http://203.157.7.46/uploadFiles/news/N000000010046263.pdf [18 August 2016]
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RELATIONSHIP BETWEEN
THE MEDICAL AND
HEALTHCARE INDUSTRY

AND THE MICE INDUSTRY
ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพกับอุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นหนึง่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพของไทย
และไดร้ บั การสง่ เสริมจากภาครัฐอยา่ งเต็มที่ โดยจัดเปน็ หนึง่ ในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ รั ฐ บาลก�ำหนดให้ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ (New Engine Growth)
เพื่อน�ำเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ในอนาคต
ประเทศไทยมีความโดดเด่นและได้รบั การยอมรับว่าเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทางด้าน
อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สุขภาพและความงาม และเมื่อพิจารณาประกอบกับโครงสร้างของอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มส�ำคัญ ได้แก่  (1) กลุ่มการบริการเพื่อ
เสริมสุขภาพ (2) กลุ่มบริการเพื่อการบ�ำบัดรักษา (3) กลุ่มการผลิตเพื่อเสริมสุขภาพ
และ (4) กลุม่ การผลิตเพือ่ บ�ำบัดรักษา จะเห็นไดว้ า่ กลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการบริการ
ทัง้ การบริการเพือ่ เสริมสุขภาพ และการบริการเพือ่ บ�ำบัดรักษา เปน็ กลุม่ ทีป่ ระเทศไทย
มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศอย่างมาก ขณะที่กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิต จะเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศน้อยกว่า โดยยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันต่อไป
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The medical and healthcare industry in Thailand receives full support
from the government and has been classified as one of the ten target
industries which the government hopes to turn into the new engine of
growth to drive the country’s economy to become digital and bio
economy in the future.
Thailand is recognized for its great potential in service industry,
particularly in tourism, health and beauty. Out of the four categories
of the medical and healthcare industry, namely the wellness service,
the medical treatment, the health supplements products and the
production of medical supplies, Thailand has a leading capacity and
competitiveness in both the wellness service and the medical
treatment. Thailand is, however, less competitive in both the area of
production of the health supplements and medical supplies which are
yet to be further developed.

กลุ่มบริการเพื่อเสริมสุขภาพ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพที่อยู่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยบ้านพักและการดูแล
ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพที่เน้นการพ�ำนักระยะยาว (Long
Stay) สปาและนวดแผนไทย และสถานเวชส�ำอาง เป็นกลุ่ม
ธุรกิจทีป่ ระเทศไทยมีความไดเ้ ปรียบในเชิงแขง่ ขันกับประเทศตา่ ง ๆ
ทั้งจากความโดดเด่นด้านการบริการแบบไทย องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งแบบแผนไทยและตะวันตก
ตลอดจนภูมิประเทศและทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะส�ำหรับ
การพักผ่อนเพื่อเสริมสุขภาพระยะยาว อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการไม่สูงมากนักอีกด้วย
กลุม่ บริการเพือ่ บ�ำบัดรักษา ประเทศไทยจัดเปน็ ศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทางด้านการบริการทางการแพทย์เพื่อการบ�ำบัดรักษา
และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากทั้งความ
สามารถของบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทย มาตรฐานของ
สถานที่หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยเป็น
จ�ำนวนมากที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชั้นน�ำของโลก

The wellness service: This includes care centers and
homecare for the elderly, long stay rehabilitation
centers, Thai traditional massage and spa and
cosmeceutical clinics. These are areas where Thailand
is very competitive because of the unique Thainess
and hospitality together with the traditional
healthcare based on Thai local wisdom that can be
blended with the western style. The beauty of the
Thai landscape and scenery is suitable for long term
stay, rehabilitation and resting. Besides, the cost is
also very affordable.
The medical treatment: Thailand is a medical
treatment and services center in this region with high
rate of growth due to its highly qualified medical
personnel, its hospitals with high and internationally
acceptable standards, and other infrastructures and
facilities. Several government and private hospitals in
Thailand are considered to be the world’s leading
medical tourism destinations.
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กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเสริมสุขภาพ ธุรกิจในกลุ่มนี้
ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการบ�ำรุงรักษา
สุขภาพและเพือ่ เสริมความงาม อาทิ เครือ่ งส�ำอาง อาหารเสริม
และสมุนไพรเสริมสุขภาพต่าง ๆ ส�ำหรับการผลิตสินค้าเพื่อ
เสริมสุขภาพของไทยนับว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศอยู่บ้าง ทั้งจากการพัฒนาสินค้าซึ่งมีที่มาจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมตามแบบตะวันออกที่ก�ำลังได้รับความนิยม
และการยอมรั บ จากตลาดทั่ ว โลก อี ก ทั้ ง ประเทศไทยยั ง มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการวิจัยและพัฒนาสินค้าใน
กลุ ่ ม นี้ อ ย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง นั บ เป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ส�ำคั ญ
โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จัดอยู่ในระดับที่ยังสามารถพัฒนาศักยภาพ
ต่อเนื่องต่อไปได้อีกมาก หากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
การเปิดตลาดสินค้าในระดับนานาชาติต่อไป

The health supplements products: This business
involves the production of consumers’ products for
health, wellness and beauty such as cosmetics, food
supplements, and herbs for health. Thailand has
gained some advantages in this area from its traditional
Thai medical knowledge and wisdom. Many products
have been developed from the traditional knowledge
and accepted by the world market. Thailand also
benefits from its biodiversity. And given the continued
support in research and development in this area of
production, it can potentially develop this part of the
medical and healthcare industry and open up further
markets internationally.

กลุม่ การผลิตเพือ่ บ�ำบัดรักษา ธุรกิจในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วยการ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์เพื่อใช้
ในการรักษาโรค ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูง
โดยผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มีทั้งบรรษัทข้ามชาติซึ่งเป็นผู้น�ำ
ด้านการวิจัยและเจ้าของสิทธิบัตรทางการแพทย์ที่มาลงทุนใน
ประเทศไทย อาทิ 3M, Bausch and Lomb, GE Medical
System, Johnson & Johnson และ Global Medical
Solutions ผูป้ ระกอบการทีเ่ น้นผลิตสินค้าปลอดสิทธิบตั รซึง่ ใช้
เงินลงทุนต�่ำกว่า ผู้รับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment
Manufacturer: OEM) ให้แก่บริษัทชั้นน�ำระดับโลก ไปจนถึง
ผูผ้ ลิตยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรซึง่ เปน็
ภูมิปัญญาของไทย

The medical supplies industry: This part of the
industry involves the production of medical supplies
and equipment, medicines, drugs and pharmaceutical
products. High investment and R&D as well as world
standard factories are required for the success of this
sector which can return high yields. The large part of
this sector of the industry in Thailand is dominated by
the well-known transnational corporations with high
capital investment and in possession of drug and
medical patents and rights such as 3M, Bausch and
Lomb, GE Medical System, Johnson & Johnson and
Global Medical Solutions.   There are also local
entrepreneurs who concentrate on producing
medicines whose patents have already expired, or the
original equipment manufacturer (OEM) for other
world leading companies. Others are Thai traditional
medicine manufacturers, and herbal medicine
manufacturers.

อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แพทย์และสุขภาพแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ แต่ถอื ได้
ว่ามีบทบาทส�ำคัญในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนเพือ่ ให้เกิดกิจกรรม กระบวนการพัฒนา และเชือ่ มโยง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในโซ่คุณค่าเข้าด้วยกัน ดังนี้

The MICE industry can play different significant roles
in supporting all of the 4 groups of the medical and
healthcare industry in terms of developing the business,
organizing marketing activities and connecting all the
value chains of the industry.
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กิจกรรมไมซ์ทเี่ ป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Exhibitions

สามารถเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สุขภาพให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เกิดการเจรจา และ
จับคูธ่ รุ กิจ ตลอดจนเชือ่ มโยงผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการ
แพทย์ แ ละสุ ข ภาพกั บ ผู ้ ป ระกอบการอื่ น ในอุ ต สาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ช่วยให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่างโรงพยาบาล
กับผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ สนับสนุน
ให้เกิดการเดินทางของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมาเพือ่ เสริมสร้าง
สุ ข ภาพหรื อ รั ก ษาโรคในประเทศไทย ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น กลุ ่ ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง เป็นต้น

These provide good opportunities for those involved
in the medical and healthcare industry to meet and
exchange ideas and experiences, to enter into
negotiations and to engage in business matching.
In addition, they will also meet people from other
industries whose connection could help expand
their businesses.

กิจกรรมไมซ์ทเี่ ป็นการจัดการประชุมองค์กรและการสัมมนาวิชาชีพ
Meetings and Conventions

เป็นช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลความรูท้ สี่ �ำคัญของอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ ทัง้ ทีเ่ ปน็ การประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์
ความรู้ในวงการแพทย์และกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ ไปจนถึง
การจัดสัมมนาเพือ่ เผยแพรข่ อ้ มูลใหแ้ กส่ าธารณชนหรือผูบ้ ริโภค
ในวงกวา้ ง เนือ่ งจากอุตสาหกรรมนีม้ กี ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำเป็นต้องมีการเผยแพร่ขอ้ มูลความรู้
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กิจกรรมไมซ์ยังช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
ผูป้ ระกอบการดา้ นการแพทย์กบั ผูป้ ระกอบการดา้ นการทอ่ งเทีย่ ว
สนับสนุนให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือรักษาโรคในประเทศไทย ซึ่งล้วนแต่
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงอีกด้วย
ส�ำหรั บ ความเชื่ อ มโยงของกิ จ กรรมไมซ์ ใ นโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพสามารถแสดงได้ตามภาพ
ต่อไปนี้

Medical and Healthcare industry requires constant
development, innovations and up-to-date
information. Medical and health meetings and
conventions serve as very important venues for
those in the industry to learn of latest development,
information and experiences to keep their business
and industry always up-to-date with latest health
and medical technology. These meetings and
conventions also provide an opportunity for the
industry to further reach out to the public at large.
Moreover, these events can meet up with medical
manufacturers and tourism companies in order to
support medical tourists from abroad to expand
more health and medical tourism in Thailand which
are often high spenders and are regarded as high
quality tourists.
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The linkages between the MICE events and the medical and healthcare industry value
chain can be illustrated in the chart below:
Exhibitions
Exhibitions provide good opportunities for those involved in the
medical and healthcare industry to meet and exchange ideas
and experiences, to enter into negotiations and to engage in
business matching.

Health and Medical
products
Medical supplies industry

Distribution

Wellness service
Other related
business e.g. Labs &
R&D

Treatment sevice

Medical and Healthcare
Industry
Wellness Supplements
Manufacturing

Tourism

Treatment Device
Manufacturing

Financial service

PR and Marketing
Education and Training

Meetings & Conventions
Meetings and Conventions are very essential for the medical and
healthcare industry because the industry requires constant
knowledge development in order to provide high quality medical
products, efﬁcient treatment and services at all time.

30
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THE ROLE OF MICE
FOR THE MEDICAL AND

HEALTHCARE INDUSTRY

ค่าใช้จ่ายต�่ำกว่าการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วยั ง ต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง การที่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ของไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ 
และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ย่อมเป็นพื้นฐานที่
ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของ
ประเทศไทยด้วย

technology available through other world’s leading
personnel and experts. The cost involved will
certainly be less than having to travel and attend
such conferences abroad. The Thai medical
personnel will be able to upgrade their expertise
and efficiency through such international
conferences.

บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ทม
ี่ ต
ี อ
่ อุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพในประเด็นทีน
่ า่ สนใจ

กิจกรรมไมซ์มส
ี ว
่ นช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้

นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีสว่ นช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ

MICE activities could help with the transfer of technology,
innovation and to develop medical and healthcare personnel.

พื้นฐานส�ำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพประการ
หนึง่ คือการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์ใหไ้ ดอ้ งค์ความรู้ 
แนววิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อการ
ส ่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการรั ก ษาโรคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ส�ำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีการจัดการประชุมสัมมนาในแวดวงบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการจัดกิจกรรม
ในระดับโรงเรียนแพทย์ สมาคมการแพทย์แขนงต่าง ๆ ไปจนถึง
การประชุมและสัมมนาในระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมประชุม
จากทัว่ โลก ซึง่ การจัดกิจกรรมไมซ์ดา้ นการประชุมสัมมนาระดับโลก
ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ
ของไทยได้ แ สวงหาความรู ้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำของโลกโดยตรง โดยมี
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The R&D is such an important component of the
medical and healthcare industry because it provides
the new knowledge, innovation and latest technology
and practices required for high quality and efficient
medical treatments and health services. Through
various medical and health meetings and
conventions there can be transfer of knowledge and
technology from various research outcomes. These
could be conventions from a medical school level
to medical associations, to international and global
conferences. Such global or world class conferences
will enable the Thai medical personnel to directly
learn more from the practices, experiences and new
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กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

และเปิดโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศแก่ผป
ู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

MICE activities could help create business partnership,

and open up new marketing opportunities abroad for the medical and healthcare
industry.

อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยจัดอยู่ในกลุ่มผู้น�ำ
ของภูมภิ าค โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นกลุม่ กิจการด้านบริการ ทัง้
การสง่ เสริมสุขภาพและการบ�ำบัดรักษา ขณะทีก่ ลุม่ กิจการดา้ น
การผลิตก็มีผู้น�ำในอุตสาหกรรมจากบรรษัทข้ามชาติ ขณะที่
ผูป้ ระกอบการของไทยโดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ยังอยู่ในระดับที่ก�ำลังพัฒนาศักยภาพ
ของตน การจัดกิจกรรมไมซ์ในลักษณะของงานแสดงสินค้าทีไ่ ด้
รวบรวมผู้ประกอบการใช้น�ำระดับโลกมาไว้ในสถานที่เดียวกัน
ภายในประเทศ ย่อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้าง
เครือข่ายพันธมิตร เจรจาการค้า และต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะ
น�ำมาสู่การสร้างรายได้และเป็นพื้นฐานของการเติบโตของ
อุตสาหกรรมนี้ต่อไปในอนาคต

The Thai medical and healthcare industry is a leading
industry in the region, especially in the health services
and medical treatments sectors. The production
sector is, however, still dominated by transnational
companies while many Thai entrepreneurs in this
sector remain SMEs. By attending MICE global
activities in Thailand, the Thai entrepreneurs could
make new connection for business partnership,
conduct trade negotiations and open up new
marketing opportunities for their future growth and
expansion.  

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชือ
่ มโยงธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพกับอุตสาหกรรมอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
MICE activities could help create partnership

and business connection between the medical and healthcare industry and other
related industries.

อุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ มี ส ่ ว นเชื่ อ มโยงกั บ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าว
นัน้ สามารถกอ่ ใหเ้ กิดมูลคา่ เพิม่ ในอุตสาหกรรม และเปน็ โอกาส
ทางการตลาดทีจ่ ะสรา้ งรายไดใ้ หแ้ กป่ ระเทศไดเ้ ปน็ อยา่ งดี อาทิ
การเชื่ อ มโยงของอุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพกั บ
อุตสาหกรรมทอ่ งเทีย่ ว ก่อให้เกิดแนวคิดการเดินทางท่องเทีย่ ว
เชิ ง สุ ข ภาพ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถได้ เ ลื อ กซื้ อ แพคเกจ
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The medical and healthcare industry together with
several other related industries could create much
greater added value and additional national
revenue. The medical and healthcare industry could
be linked with the tourism industry to become
medical tourism. Tourists from abroad would be
able to buy a tour package that combines medical
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check-ups or health services and medical treatments
with their trips to Thailand. Any MICE event in this
connection will help open up the new opportunities
for the medical and healthcare industry as well as
other industries such as tourism in a win-win
situation for both the MICE industry, the medical
and healthcare and other related industries at the
same time.

ตรวจสุขภาพหรือการพักผอ่ นทีไ่ ดร้ บั การดูแลสุขภาพหรือบ�ำบัด
รั ก ษาโรคในประเทศไทยควบคู ่ กัน การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ใ น
ลักษณะของงานแสดงสินค้าที่เปิดพื้นที่ให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกันได้มีการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ
หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน (Win-Win Situation) ซึง่ ถือว่าเป็นบทบาทส�ำคัญของ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ม ซ ์ ใ น ก า ร ช ่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ติ บ โ ต
ของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วย

กิจกรรมไมซ์ชว
่ ยสร้างการรับรูป
้ ระเทศไทย

ในฐานะทีเ่ ป็นผูน
้ ำ� ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

MICE activities could help create awareness that the Thai

medical and healthcare industry is a leading industry in the ASEAN region.

ปัจจุบันไทยสามารถจัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้น�ำในอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพระดับภูมภิ าคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ ทั้งที่เป็นการบริการเพื่อเสริม
สุขภาพ และการบริการเพื่อบ�ำบัดรักษา โดยมีปัจจัยพื้นฐาน
จากความเข ้ ม แข็ ง ทั้ ง ด ้ า นบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ความสามารถในเชิงการผลิตสินค้าหรือเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์สมัยใหม่ รวมถึงภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ
หลายรายน�ำมาพัฒนาสินคา้ จนไดร้ บั ความนิยมจากตา่ งประเทศ
การจัดกิจกรรมไมซ์ระดับนานาชาติที่มีการน�ำเสนอสินค้าและ
บริการทางการแพทย์ทปี่ ระเทศมีศกั ยภาพ ย่อมเป็นการน�ำเสนอ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยในระดับภูมภิ าค
ได้เป็นอย่างดี

Today, the Thai medical and healthcare industry is
regarded as leading in the ASEAN region, particularly
in the treatment and health supplement service
sectors due to the quality of the Thai medical and
healthcare personnel, and both the modern and the
traditional Thai medication. Several products of the
Thai traditional medication have become
internationally well-known. MICE activities where
these products and the quality of the services
could be presented would help increase the
competitiveness of the Thai medical and healthcare
industry in international markets and emphasize
Thailand’s leadership in this industry in the region.
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personnel from all over the world and displaying
the world’s most modern technology and
knowledge in the medical and healthcare industry.
Most of the events are organized in Bangkok and its
surroundings. But there are also other MICE activities
organized for some niche markets, aiming at
presenting products and transferring knowledge and
technology to some specific groups. These activities
are often organized in the provinces and help
expanding the growth of the MICE industry outside
Bangkok and its surroundings.

THE IMPORTANCE
OF THE MEDICAL
AND HEALTHCARE INDUSTRY

TO MICE INDUSTRY
ความส�ำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สุขภาพต่ออุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
ส�ำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมไมซ์ค่อนข้างสูง จากลักษณะ
เด ่ น ของอุ ต สาหกรรมที่ ผู ้ ป ระกอบการมี ค วามสามารถใน
การลงทุน ผนวกกับความสามารถในการสร้างรายได้และผลก�ำไร
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนความจ�ำเปน็ ในการสรา้ งภาพลักษณ์
ขององค์กรซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือ
สิ น ค ้ า ที่ น�ำมาจั ด แสดง อี ก ทั้ ง อุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง มี ก ารจั ด
กิจกรรมไมซ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
(Exhibitions) การประชุมองค์กร (Meetings) และการประชุม
วิชาชีพ (Conferences) อย่างหลากหลายต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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The medical and healthcare industry can play an
important role for the growth of the MICE industry.
Since it is an industry which involves high
investment with high returns and profits, the industry
is capable of spending large budgets on
organizing MICE events. The industry also needs to
create a good, respectable and credible image for
its service and products. MICE activities could help
to achieve those goals. Exhibitions, Meetings and
Conventions could be organized throughout the
year, aiming at drawing the participation of leading
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ทั้งที่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่  มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
บุคลากรชั้นน�ำของโลก มีการน�ำเสนอนวัตกรรม การถ่ายทอด
องค์ความรู้  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทที่ นั สมัย ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นการจัดงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไปจนถึงกิจกรรมไมซ์
ที่ เ ป ็ น การจั ด เฉพาะกลุ ่ ม (Niche Market) เพื่ อ น�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายคุณภาพ
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีการจัดอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
และกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาและเติบโตของ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นจั ง หวั ด นอกเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
อีกด้วย

It is also recognized that the personnel involved in
the medical and healthcare industry are often high
income earners and high spender travelers. They
often travel with family members or companions
and after attending MICE events, they often spend
some additional time to take a vacation in the
country. MICE activities on the medical and
healthcare industry could also contribute towards
the tourism industry in Thailand.

ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าบุคลากรที่มีวิชาชีพด้านการ
แพทย์หรือบริการสุขภาพและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้
จัดเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง และเป็นนักเดินทางคุณภาพ โดย
เฉพาะกลุม่ ทีม่ กี ารเดินทางเพือ่ วัตถุประสงค์เกีย่ วกับกิจกรรมไมซ์  
ซึ่งไม่นิยมเดินทางตามล�ำพังแต่จะมีผู้ติดตามซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในครอบครัว และภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
จะใช้เวลาส�ำหรับการท่องเทีย่ วและพักผ่อนต่อไปอีกระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
อีกด้วย
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THAILAND’S CAPABILITY

TO ORGANISE INTERNATIONAL
MICE ACTIVITIES IN RELATION TO MEDICAL

AND HEALTHCARE INDUSTRY

ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับ
นานาชาติทเี่ กีย
่ วเนือ
่ งกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญระดับนานาชาติทมี่ สี ว นเกีย่ วของกับอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพของไทยมีปัจจัยที่เกี่ยวของดวยหลายประการ โดยปัจจัยหลักที่สําคัญประกอบดวย
Thailand’s capability to organise international MICE and world class activities on
the medical and healthcare industry depends on two very important factors:
(1) ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย
the strength of Thailand’s medical and healthcare industry
(2) ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
the potential and the standards of the Thai MICE industry

1

ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย

ทั้ ง นี้ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยาก็ นั บ ว า เป น อี ก กลุ  ม ธุ ร กิ จ ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน และเปนกลไกสําคัญใน
การผลักดันใหประเทศไทยเปน Medical Hub ระดับภูมิภาค
โดยจัดเปนธุรกิจทีไ่ ทยมีความพรอมในการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ทั้งจากการลงทุนของบรรษัทขามชาติที่มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเปน
ผูผลิตยาตนแบบจากนวัตกรรมที่มีสิทธิบัตรคุมครอง และกลุม
ผูประกอบการในประเทศที่เนนการผลิตยาสามัญทั่วไป

Thailand’s medical and healthcare industry
has a great potential and is very
competitive. In the medical service sector
in particular, the great number of
hospitals and clinics of very high and
internationally acceptable standards in
Thailand make this industry a lot more
competitive than those in other countries
in the region. Thailand is hence regarded

นอกจากนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ สงเสริมสุขภาพก็ยงั คงมีความ
แข็งแกรง และเปนพื้นฐานสําคัญใหแกอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพของไทยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ
สมุนไพรซึง่ เปนภูมปิ ญ
ั ญาของไทย ทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ดาน
กลุมผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสุขภาพและกลุมผลิตภัณฑ์เพื่อเสริม
ความงาม จัดเปนกลุม ผลิตภัณฑ์ทกี่ าํ ลังอยูใ นกระแสความนิยม
ทั้งจากในและตางประเทศ อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจาก
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม การผลิ ต ให ไ ด
มาตรฐานสากล ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดตอไปใน
อนาคตอีกดวย

The strength of Thailand’s medical and healthcare industry

อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยจัดวา
มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันสูง
โดยเฉพาะกลุม ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการบริการ ซึง่
หากพิ จ ารณาเฉพาะกลุ  ม อุ ต สาหกรรมบริ ก าร
ทางการแพทย์ ก็จะพบวาประเทศไทยมีพื้นฐาน
ความไดเปรียบดานสถาน พยาบาลทีไ่ ดมาตรฐาน
สากล และมีศักยภาพในการแขงขันเหนือกวา
ประเทศคูแขงในภูมิภาคเดียวกัน โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยจัดเปนศูนย์กลางทางการแพทย์และ
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การท อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย มี จํ า นวน
โรงพยาบาลทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน JCI จากสถาบัน Joint
Commission International Accredited Organization ซึง่
เปนสถาบันรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลชั้นนําของโลกจาก
สหรัฐอเมริกาจํานวน 44 แหง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่ง
สะทอนถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาล อีกทั้ง
ประเทศไทยยังมีความไดเปรียบในการแขงขันจากความโดดเดน
ในฐานะทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ วชัน้ นําระดับโลก บุคลากรดานการ
บริ ก ารมี ศั ก ยภาพ และยั ง สามารถผนวกกิ จ กรรมด า นการ
ทองเทีย่ วเขากับการรับบริการทางการแพทย์ไดในคราวเดียวกัน
ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศไดเปน
อยางดี
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as the medical hub and the medical tourism center
of the Asian region. The fact that there are 44
hospitals with the JCI accreditation in Thailand, the
most number in ASEAN, is testimonial of the
standard and quality of hospital and clinics in
Thailand. This, together with the fact that Thailand
is one of the top tourist destinations of the world,
makes the combined package of medical and health
service and tourism very attractive and adds value
to the Thai economy.
In the pharmaceutical industry in Thailand has
competitive advantage to drive Thailand to become
the medical hub of ASEAN. These business have
continuously developing in Thailand from both
transnational companies have also invested more in
Thailand to manufacture high value patented
medicines and local medicine manufacturers which
aim to produce medicines.
The health supplements products sector also has a
great potential to become stronger in the future
especially in the area of Thai herbal products which
can be found in great variety and diversity. The food
supplements and beauty products, too, are fast
growing and gaining bigger markets and popularity
overseas. Several government agencies are
supporting these products to achieve international
standard and international competitiveness.
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2

ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

The potential and the standards of the Thai MICE industry

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยถือไดวามีศักยภาพสูงและได
รับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ อาทิ ศูนย์การประชุมและสถานที่จัดงาน
แสดงสินคา สนามบิน โรงแรม การบริการโลจิสติกส์และ
คมนาคมภายในประเทศ เปนตน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐานระดับ
โลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีจุดแข็งดานแหลงทองเที่ยว
ทีส่ วยงาม การบริการทีม่ ชี อื่ เสียง และกิจกรรมสันทนาการดาน
การท อ งเที่ ย วที่ มี อ ย า งหลากหลาย ส ง ผลให ภ าพรวม
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีศกั ยภาพทัดเทียมกับประเทศชัน้ นํา
ของโลก ขณะทีไ่ ทยมีขอ ไดเปรียบดานคาใชจา ยในการจัดงานที่
ไมสูงมาก ทําเลที่ตั้งของประเทศอยูในศูนย์กลางของภูมิภาค
อาเซียน รวมไปถึงกลุม ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
ยังมีการพัฒนาเครือขายพันธมิตรระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
ซึง่ ลวนแตเปนปัจจัยสงเสริมความสําเร็จของการจัดกิจกรรมไมซ์
ไดเปนอยางดี

Thailand’s MICE industry has been very well and
continuously developed throughout so that it now
has a great potential and is very competitive. The
industry is well supported by excellent infrastructure
and facilities such as convention and exhibition
centers, airports, hotels, logistics and domestic
transportation system. Thailand’s MICE personnel
have been developed so that they can efficiently
organize any world class MICE activities. Thailand’s
strength as a top tourist destination with very
beautiful and attractive tourist spots and acclaimed
hospitality services and excellent recreation facilities
help rank Thailand’s MICE industry among the top
leaders of the world. In addition, Thailand also
benefits from its comparatively low MICE organizing
cost, its central location within ASEAN and the
partnership and networks between the Thai MICE
organizers and foreign counterparts. These are
important factors that make MICE activities in
Thailand always a great success.

MICE ACTIVITIES
IN THAILAND IN CONNECTION
TO THE MEDICAL AND

HEALTHCARE INDUSTRY

IN 2016

กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพในป 2559

กิ จ กรรมไมซ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละ
สุขภาพที่จัดในประเทศไทยมีอยูหลากหลาย ประกอบดวยงาน
แสดงสินคาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรและ
จับคูธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) งานประชุมและ
สั ม มนาระดั บ นานาชาติ ที่ จั ด โดยสมาคมหรื อ หน ว ยงาน
การแพทย์แขนงตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมการขายระหวาง
ผูประกอบการกับผูบริโภค (Business-to-Consumer: B2C)
โดยในปี 2559 มี กิ จ กรรมไมซ์ ข นาดใหญ ร ะดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติดังตอไปนี้
There are a great number of MICE activities in Thailand
related to the medical and healthcare industry in
Thailand, some are Business-to-Business or B2B
aiming at creating business partnership and matching,
others are Business–to-Customer or B2C for sale
promotion between the business and the customer.
The relevant MICE activities both domestic and
international in 2016 are as follows:

40

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

41

EVENTS

DESCRIPTION

EVENTS

DATES/VENUE

DESCRIPTION

Thai Herbal Wisdom

26-28 Feb 2016
Central Plaza, Cholburi

Health products exhibition presenting
To the World Market herbal and Thai traditional medicine

Cosmetics & Beauty Brand 18-21 Aug 2016
An exhibition on products and services for health and
2016
Queen Sirikit National
beauty lovers
Convention Center, Bangkok

The International
Conference on the
Implementation of the
Health Aspects of
Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction
2015-2030

10-11 Mar 2016
The Royal Orchid
Sheraton Hotel,
Bangkok

A conference of government representatives
on health under the Sendai framework to
reduce disaster risk 2016-2030. Participants
were those involved with disaster risk reduction
health experts, policy-makers and participants
from relevant international organizations

Thailand LAB International 21-23 Sep 2016
2016
BITEC , Bangkok

Ultimate LAB Experience in ASEAN, Experiencing new
practical knowledge platform

Health Expo Thailand
2016

5-7 Aug 2016
BITEC , Bangkok

An Expo on Health and Beauty, especially on the healthy
lifestyle for the new generation

ASEAN Beauty 2016

28-30 Apr 2016
BITEC, Bangkok

ASEAN beauty business exhibition

HIMSS AsiaPac16
Conference and
Exhibition

A conference on knowledge transfer and an exhibition on
23-26 Aug 2016
patient care, health care and hospital management
Queen Sirikit National
Convention Center, Bangkok

Asia Beauty &
Cosmetic Expo 2016

28 Apr-1 May 2016
IMPACT Exhibition
Center, Bangkok

An exhibition product of health, beauty and fashion
products

31 Aug – 4 Sep 2559
IMPACT Exhibition
Center, Bangkok

An exhibition on all herb products and international trade
negotiations for the Thai and international herb markets

Herbs Exhibition

9-18 May 2016
Imperial World Samrong

An exhibition of herbs and Thai traditional
medical treatment

The 13th National Herb
Expo: Herbs for Thai
Economic And
Thailand’s Future.
World Spa & Well-being
Convention 2016

22-24 Sep 2016
I M PA C T E x h i b i t i o n
Center, Bangkok

An exhibition on health and spa in ASEAN

The Em District
Health Expo 2016

23-29 May 2016
The Emquartier, Bangkok

An exhibition of technology and innovation in
Thai traditional medicine in health and beauty care

Beyond Beauty ASEAN
Bangkok 2016

22-24 Sep 2016
IMPACT Exhibition Center,
Bangkok

The most integrated exhibition on beauty and cosmetics
in ASEAN, held in conjunction with the World Spa &
Well-Being Convention 2016

Matichon Healthcare
2016

16-19 Jun 2016
Queen Sirikit National
Convention Center,
Bangkok
26 Jun 2016
Central Festival Hat Yai

A health exhibition
K-Beauty Expo Bangkok
2016

22-24 Sep 2016
IMPACT Exhibition
Center, Bangkok

An international beauty products and service expo,
organized under the Beyond Beauty ASEAN. There is also
a seminar on the latest trends in Korea’s beauty industry

6-10 Jul 2016
Queen Sirikit National
Convention Center,
Bangkok

A fair divided into a health zone, food zone and lifestyle
zone

In-cosmetics Asia 2016

8-10 Nov 2016
BITEC , Bangkok

Asia’s leading exhibition and conference on cosmetics and
body care products. Organized with COSMEX 2016

COSMEX 2016

8-10 Nov 2016
BITEC , Bangkok

An exhibition for all those involved in cosmetic ranging
from leading brands to newcomers. It includes new trends
in cosmetics industry and manufacturing, new formulae,
quality control and packaging.

Healthy Life Expo

24-27 Nov 2016
IMPACT Exhibition
Center, Bangkok

An exhibition and trade fair on health and lifestyle
products.

Pharmaceutical Week
Good Life Fair 2016

InterCare Asia 2016

i-CREATe 2016
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DATES/VENUE

25-27 Jul 2016
Queen Sirikit National
Convention Center,
Bangkok
25-27 Jul 2016
Queen Sirikit National
Convention Center, Bangkok

An exhibition and education guide on health consultation
and information

An exhibition of products, technology and services for the
elderly and the handicapped
An international conference on rehabilitation engineering
and facility technology
(in conjunction with InterCare Asia 2016)
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ภาพรวมและทิ ศ ทางของนวั ต กรรมใน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทปี่ ระกอบด้วย
อุตสาหกรรมรายสาขาย่อยจ�ำนวนมาก
อาทิ ยา เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม
เครื่องส�ำอาง และบริการสุขภาพ ซึ่ง
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพต้อง
อาศั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเป ็ น
กลไกขั บ เคลื่ อ นการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ส�ำหรั บ ศตวรรษที่ 21 ประเทศ
ที่ มี ร ายได้ ป านกลางค่ อ นข้ า งสู ง
(Upper-middle income country)
และประเทศทีม่ รี ายไดส้ งู ก�ำลังเผชิญกับ
สภาวะสังคมผูส้ งู อายุ (Aging society)
รั ฐ บาลมี ค วามจ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม
งบประมาณดูแลสุขภาพเพือ่ รองรับคา่ ใช้
จ่ายที่สูงขึ้นของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจึง
เข ้ า มามี บ ทบาทในการรองรั บ สั ง คม
ผู้สูงอายุ 2 ลักษณะ คือ
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It is evident that the upper-middle
income countries in the 21 st
century are experiencing the
aging society phenomenon and
respective governments have to
consider increasing their spending
budget to meet with the higher
expenditure in looking after the
increasing number of the aging
population. The medical and
healthcare industry and the
related innovation and technology
will have to play a role to meet
the new demands of the aging
society in 2 ways:

OVERVIEW AND DIRECTION
OF THE MEDICAL AND

HEALTHCARE INDUSTRY
1)

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย
The role of the innovation and technology to reduce the risk of illness

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพมีบทบาทในการป้องกัน
โรค ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคในระยะยาวและบรรเทาความ
เจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ สเต็มเซลล์ (Stem cell)
เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์
อืน่ ไดแ้ ทบทุกชนิด สเต็มเซลล์ถกู น�ำไปแทนทีเ่ ซลล์ทเี่ สือ่ มสภาพ
ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย

2)

Health innovation and technology has to play
greater role in preventing sickness and reducing the
risk of long-term illness as well as mitigating the
chances of future sickness and diseases. Stem cells
are good examples of how technology could play
an important role to slow down the deterioration of
our body cells.

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรค

The role of the innovation and technology to increase medical
treatment efficiency

เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาโรค อาทิ กล้องแคปซูล (Capsule
Endoscopy) นวัตกรรมทางการแพทย์ทที่ �ำใหก้ ารตรวจวิจยั ฉัย
โรคในระบบทางเดินอาหารแม่นย�ำ  กล้องแคปซูลสามารถ
เขา้ ไดถ้ งึ สว่ นทีล่ กึ ทีส่ ดุ ของล�ำไสเ้ ล็ก ผลการตรวจดว้ ยกลอ้ งจึงมี
ความแม่นย�ำ และมีประสิทธิภาพ

Health innovation and technology has important
roles in increasing efficiency of medical treatment
and surgery. The capsule endoscopy is an example
of medical innovation to help increase the accuracy
in the medical examination of patients with
gastrointestinal tract disease.
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นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพยั ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
“อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)” ซึ่งอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได เ ข า มามี บ ทบาทต อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสุขภาพ ดังตอไปนี้

เครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ

แอปพลิ เ คชั น สุ ข ภาพสํ า หรั บ การรั ก ษาเบื้ อ งต้ น
การควบคุมโรคเรือ
้ รัง และดูแลสุขภาพผูป
้ ว
่ ยทีบ
่ า้ น

การเพิม่ ขึน้ ของชนชัน้ กลาง (rise of middle-class) และวิถชี วี ติ
ที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปัจจุบันทําใหประชากรโดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนาประสบปัญหาสุขภาพจากการใชชีวิต
(lifestyle related-disease) อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด
ความดั น โลหิ ต สู ง องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization: WHO) คาดการณ์วาภายในปี 2563 จะมี
ประชากรที่เปนโรคในกลุมเอ็นซีดี (Non-communicable
diseases: NCDs) คิดเปนรอยละ 80 ของผูป่วยทั้งหมดใน
ประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการวางแผนสาธารณสุขของประเทศ
เพือ่ เพิม่ การจัดสรรงบประมาณดานการป้องกันโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงการเจ็บป่วยของประชากรในประเทศ ดังนั้นแอปพลิเคชัน
สุขภาพที่ทํางานรวมกับ Wearable devices ซึ่งสามารถเก็บ
ข อมู ล สุ ข ภาพของผูป ่วยจากที่บ านจะทําใหผูป ่ว ยสามารถ
ควบคุมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายใหเหมาะกับ
สุขภาพของตน เพือ่ บรรเทาปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในระยะยาว
นอกจากนี้ยังเปนลดภาระการเดินทางของผูป่วยจากบานไป
โรงพยาบาล โดยผูป่วยสามารถสงขอมูลสุขภาพใหแกแพทย์
และแพทย์ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย และส ง คํ า แนะนํ า ให กั บ ผู  ป ่ ว ย
ไดโดยตรง
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Besides, the industry 4.0 also means that the
internet and IT technology will play some important
roles in the further development of the medical
and healthcare industry.
Digital health applications for primary care,
prevention, management of chronic disease,
and home care.

The rise of the middle class and the changing lifestyle
especially amongst the developing countries’
population has caused many lifestyle-related diseases
such as diabetes, high blood pressure, and heart
disease. The World Health Organization (WHO)
estimated that by 2020 patients in developing
countries suffering from Non-Communicable Diseases
or NCDs will account for 80% of all patients.
Governments of developing countries need to
reallocate their budget resources to redraft their
public health plan in order to prevent these diseases
and reduce the risk of illness amongst their
population. Digital health applications for primary
care, prevention, and management of chronic disease
that can store the patients’ data during their home
healthcare could help control the patients’ diet and
their routine exercise to prevent long-term aggravated
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เทคโนโลยีการนําวัสดุมาขึน้ รูปทีละขัน้ ตอนตามทีอ่ อกแบบไวใน
คอมพิวเตอร์ไดพลิกโฉมหนาของวงการงานออกแบบ อยางไรก็ดี
เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ แ บบสามมิ ติ (3D printing) เข า มามี
บทบาทในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยการสราง
เครือ่ งพิมพ์ชวี ภาพสามมิติ (3D bio printing) ทีส่ ามารถพิมพ์
เนือ้ เยือ่ มนุษย์ดว ยการนําสเต็มเซลล์มาเรียงซอนกับตามโครงราง
ของอวัยวะที่ออกแบบไวในคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชีวภาพ
สามมิติจึงมีสวนสําคัญในการซอมแซมเนื้อเยื่อมนุษย์และสราง
อวัยวะเทียมเพื่อใชในการเปลี่ยนอวัยวะในอนาคต นอกจากนี้
เครือ่ งพิมพ์ชวี ภาพสามมิตยิ งั ชวยพลิกโฉมการทดสอบผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งสําอาง โดยการพิมพ์ผวิ หนังมนุษย์เพือ่ ใช
ทดสอบผลิตภัณฑ์แทนการทดสอบกับมนุษย์หรือสัตว์โดยตรง
แมวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเปนประโยชน์ตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเปนอยางมาก แตการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนสวนหนึ่งของนโยบายสุขภาพ
สาธารณะ (Public health policy) ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของผูป่วยและควรมีกฎหมายใน
การควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลอยางรัดกุม นอกจากนี้
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคหรือป้องกันโรคจําเปนจะตองมีการศึกษาวิจยั ในระยะ
ยาวเพื่อสรางความปลอดภัยในการใชงานอยางแทจริง

health problems. These applications would enable
the patients to remain at home while medical
doctors could gain access to the patients’ data at
all time, examine and diagnose the symptoms and
prescribe treatments directly online.
3D bio printing

The latest 3D printing technology is beginning to
play an important part in the medical and
healthcare industry. The innovative 3D bio printing
is now capable of printing human tissues by
arranging the stem cells in accordance with the
human organs designed in the computer. This
innovative 3D bio printing will play a part in
repairing the human tissues and constructing new
human organs for future human organ transplant
operations. This 3D bio technology could also print
human skin to be used for testing of new cosmetic
products in the future instead of using real human
skin or animal skin for testing.
However, the technology and innovation in medical
and healthcare industry must be used with great
care in public health policy. However, the safety
and security of the patients’ personal data must be
strictly protected by law. In addition, before this
technology and innovation can really be used on
human, a research study must be carried out so
thoroughly for a satisfactory long period of time to
ensure absolute safety when applied for human use.
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CASE STUDIES

ON MICE EVENTS FOCUSED
ON MEDICAL AND HEALTHCARE

INDUSTRY

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

Medica, Düsseldorf, Germany
Medica ถือเปนงานแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติทเี่ กาแก
และมี ชื่ อ เสี ย งด า นอุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ
(Health industry) ที่จัดในหลายทวีปทั่วโลก มีตนกําเนิดจาก
ประเทศเยอรมนีในปี 2512 โดยมีการจัดขึ้นทุกปี ณ เมืองดูส
เซลดอร์ฟ (Düsseldorf) ประเทศเยอรมนี สําหรับปี 2558 มี
ผูเขาชมงาน 123,456 คน แบงเปนคนตางชาติ (foreign
visitor) 75,555 คน และคนเยอรมัน (national visitor)
47,901 คน มีผูแสดงสินคา (Exhibitor) จากในประเทศและ
ตางประเทศรวม 4,977 บริษัท จํานวนพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด
114,738 ตารางเมตร สินคาที่จัดแสดงใน Medica ไดแก ยา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับยา อุปกรณ์สําหรับหองแล็บ (Laboratory
equipment) การวิ นิ จ ฉั ย โรคและกายภาพบํ า บั ด
(Diagnosis-Physiotherapy) การบํ า บั ด ด ว ยไฟฟ้ า
(Electromedicine) และบริการที่เกี่ยวของกับการแพทย์
(Medical services)
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จุ ด เด น ของ Medica คื อ การเป น เวที (Forum) สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมสุขภาพ โดยรวมผูเชี่ยวชาญ ผูผลิตและลูกคาใน
อุตสาหกรรมเขาดวยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู เจรจาธุรกิจ
ตลอดจนนํ า เสนอองค์ ค วามรู  แ ละคาดการณ์ แ นวโน ม ของ
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในอนาคต ปัจจัยสนับสนุน
ที่ Medica สามารถดึงดูดผูเ ขาชมงานและผูจ ดั แสดงจากทัว่ ทุก
มุมโลก เนื่องจากประเทศเยอรมนีเปนผูนําในอุตสาหกรรม
สุขภาพและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดงานแสดงสินคา
อยางตอเนื่อง ประเทศเยอรมนีจึงมีผูเชี่ยวชาญจัดการประชุม
มืออาชีพ (Professional Conference Organizer: PCO) ที่
สามารถวางแผนและบริหารจัดการงานแสดงสินคาใหนาสนใจ
ตอบสนองความตองการของผูแสดงสินคาที่ตองการจับคูธุรกิจ
(business matching) กับกลุม ลูกคาเป้าหมายในอุตสาหกรรม
(Potential customer)

Medica has stood out as the forum for the
healthcare industry where everyone from all sectors
of the industry come to meet to exchange views
and experiences, meeting new business partners as
well as learning the latest technology and innovation
in the medical and healthcare industry. The fact
that Germany is one of the world’s leaders in the
health industry and the government fully supports
this renowned exhibition, is the key success of
Medica. Hence, the German Polycystic Ovary
Syndrome PCOs can always plan ahead how to
manage each year’s Medica to be more interesting
and attractive as well as meeting the demands of
exhibitors for business matching and for meeting as
many potential customers as possible.

Arab Health, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
Medica has been a very well-known international
exhibition and conference on the medical and
healthcare industry for a long time. First organized
in Germany in 1969, and held annually in
Dusseldorf, it has also moved to be organized in
many parts of the world. There were 123,456
visitors in 2015, divided into 75,555 foreign and
47,901 German visitors. 4,977 domestic and
international exhibitors took part in the 114,738
squares meters exhibition space. On public display
are medicines, medicine technology, laboratory
equipment, diagnosis and physiotherapy,
electromedicine and medical services.
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Arab Health เปนงานแสดงสินคาทีม่ ผี เู ขาชมสูงสุดในภูมภิ าค
ตะวันออกกลาง จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี 2520 สําหรับปี 2559 งาน
จัดขึ้นระหวางวันที่ 25 - 28 มกราคม มีผูเขาชมงานสูงสุด
101,437 คน ผูแ สดงสินคา (Exhibitor) จํานวน 13,768 บริษทั
และจํานวนพืน้ ทีจ่ ดั แสดงทีข่ ายไดสงู ถึง 65,135 ตารางเมตร

The Arab Health, held for the first time in 1977, is
the most attended health exhibition in the Middle
East. The Jan 25-28, 2015 Arab Health, organized on
the 65,135 sq. meter space, recorded 101,437
visitors, and 13,768 exhibitors.

Arab Health เปนงานแสดงสินคาเฉพาะกลุม (Niche market)
มุงเนนไปที่เครื่องมือแพทย์และบริการที่เกี่ยวของ ดวยเหตุที่
ประชาชนในกลุ  ม ประเทศความร ว มมื อ อ า วอาหรั บ (Gulf
Cooperation Council: GCC) ตองพึ่งพิงการรักษาพยาบาล
ในตางประเทศ รัฐบาลของกลุมประเทศ GCC จึงเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลในประเทศ
และสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
การคาทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมการแพทย์ Arab Health จึง
มีศักยภาพในการดึงดูดผูเขารวมงานจากนานาประเทศ โดย
เฉพาะผูแสดงสินคาที่เห็นโอกาสทางการคากับภาครัฐในกลุม

The Arab Health tends to be a niche market exhibition,
concentrating more on medical equipment and
related services. The people in the GCC (Gulf
Cooperation Council) countries often travel abroad
for medical services. The GCC governments
therefore feel the need to support the high quality
health services and related technology and
innovation in their respective countries. The Arab
Health therefore draws a great deal of attention
from international visitors both from the GCC and
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ประเทศ GCC ทีม่ กี าํ ลังซือ้ สูง จุดเดนทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่
ของ Arab Health คือ การอบรมการใชเครื่องมือแพทย์ ณ
งานแสดงสินคา (Hands-on-Training) ที่ใหผูสนใจไดทดลอง
ใชเครื่องมือแพทย์ที่จัดแสดงพรอมคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ผูที่ไดทดลองใชเครื่องมือแพทย์สามารถรับรูถึงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์อยางแทจริง โอกาสทางการคาจึงเพิ่มขึ้นดวย
เชนกัน

outside. There is Hands-on-Training in the Arab
Health which is the training of how to use a wide
range of medical equipment by medical experts.
Once customers learn with confidence how to
handle different equipment and its quality, a trade
opportunity would follow.

CPhI China, Shanghai, China
CPhI เปนงานแสดงสินคาดานอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีการจัด
ขึน้ ในหลายประเทศทัว่ โลก อาทิ อินเดีย สเปน เกาหลีใต และ
อินโดนีเซีย สําหรับ CPhI China เปนงานแสดงสินคาของ
อุตสาหกรรมสุขภาพขนาดใหญของภูมิภาคเอเชียที่จัดเปน
ประจําทุกปีควบคูกับงาน ICSE China BioPh China และ
NEX China ในปี 2557 มีผูเขาชมงาน 63,331 คน ผูแสดง
สินคา (Exhibitor) จากในประเทศและตางประเทศรวม 2,540
บริษทั ผลิตภัณฑ์ทจี่ ดั แสดงใน CPhI China ไดแก สวนผสมที่
ใช ใ นการผลิ ต ยาและอาหารเสริ ม (Pharmaceutical
ingredients) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วัคซีน
(Vaccines) ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์ (Hormones &
Synthetic substances)
ความนาสนใจของ CPhI China คือ การเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมยาและสุขภาพ
เขาดวยกัน โดย CPhI China จัดควบคูกับงาน ICSE China
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The CPhI is a health exhibition held in many
different parts of the world, such as India, Spain,
Korea, and Indonesia. The CPhi China is an Asian big
scale medical and health exhibition, held every year
in parallel with the ICSE China, BioPh China and NEX
China. The CPhi China of 2014 drew 63,331 visitors,
and 2,540 exhibitors. On display in CPhi China were
pharmaceutical ingredients, biotechnology, vaccines
and hormones & synthetic substances.

ซึ่งรวบรวมผูใหบริการการวิจัยยา การทดสอบทางชีวภาพ
(Biological testing) และบริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง งาน
BioPh China และงาน NEX China เปนงานแสดงสินคาที่
เกี่ยวกับสมุนไพร สารสกัดจากพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ
ดังนัน้ ผูเ ขารวมงาน CPhI China ทีต่ อ งการจับคูธ รุ กิจจะมีทาง
เลือกมากขึ้นในการคัดเลือกผูผลิต ซัพพลายเออร์ (Supplier)
และผูใหบริการที่ตรงกับความตองการตน
แนวโนมของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
มักจะไดรบั การนําเสนอในการประชุมวิชาการเพือ่ เปิดโอกาสให
นักวิชาการทีม่ คี วามสนใจในสาขาเดียวกันแลกเปลีย่ นองค์ความรู
เพื่อตอยอดงานวิจัย ปัจจุบันการจัดงานประชุมวิชาการใน
ลั ก ษณะดั ง กล า วยั ง ไม เ พี ย งพอต อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ ดังนั้นการสรางเวทีใหผูประกอบการ
นักวิชาการและนักวิจัยมาประชุมรวมกันจึงเปนปัจจัยสําคัญที่
ทําใหเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดรับการนําไปประยุกต์ใชใน
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อประโยชน์แกผูบริโภค
อยางแทจริง ดังนัน้ การจัดงานแสดงสินคาควบคูก บั งานประชุม
วิชาการจึงเปนหนทางในการดึงดูดผูเขารวมงานและสนับสนุน
การพัฒนาของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพได

China which deals with herbs and herb products as
well as biotechnology. Participants in CPhi China will
have ample opportunities to meet more suitable
business partners and suppliers from the other three
exhibitions too.
Since the medical and healthcare industry relies so
much on the exchange of views and experiences
and the R&D, hence, in order to develop the
medical and healthcare industry and its personnel
there must be an adequate number of international
conferences to provide a forum for these exchanges.
Therefore whenever an exhibition is organized, it
should be accompanied with a conference to attract
more participants and support further development
of the medical and healthcare industry.

The CPhI China is a health exhibition that connects
the whole supply chain of the pharmacy and health
industry because it is organized in parallel with 3
other exhibitions, namely, the ICSE China which
attracts visitors from the pharmaceutical services
and biological testing, the BioPh China and the NEX
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THE POTENTIAL AND STRATEGY

TO DEVELOP THAILAND’S MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY INDUSTRY
FROM THE VIEWPOINTS OF THE PRESIDENT OF

THE THAI MEDICAL

DEVICE TECHNOLOGY INDUSTRY ASSOCIATION
“ศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย”
ในมุมมองนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยเป็นองค์กร
ภาคเอกชนที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ของผู ้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือ การ
สง่ เสริมใหเ้ กิดเสถียรภาพ การติดตอ่ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ระหวา่ งผูจ้ �ำหนา่ ยเครือ่ งมือแพทย์และเวชภัณฑ์ใหแ้ กร่ ฐั บาลและ
โรงพยาบาลเอกชนทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง มี บ ทบาทส�ำคั ญ ใน
การด�ำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก
เภสัชกรปรีชา พันธุต์ เิ วช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์ไทย (ไทยเมด) ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการ
ประเมินศักยภาพและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทยภายใต้การเปลีย่ นแปลงของบริบท
เศรษฐกิจและสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจ รวมทัง้ ได้เสนอแนวทาง
ความรว่ มมือระหวา่ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์
ไทย ซึง่ มีประโยชน์อย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ควร
น�ำมาพิจารณาเพือ่ ประกอบกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ใหส้ อดคลอ้ งและสอดรับกัน เพือ่ สรา้ งพลังรว่ มระหว่าง 2 ภาค
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและมีบทบาทต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเ้ ดินหนา้ ไปดว้ ยกัน
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The Thai Medical Device Technology Industry
Association is a private organization whose
membership is those who are in the medical
device industry business. The main objective is to
promote business growth and stability, business
connection and good relations amongst all those
who sell medical device to the government and
private hospitals in Thailand. The association also
organizes seminars and training sessions on this
business and industry for their members.
Pharmacist Preecha Pantivej, President of the Thai
Medical Device Technology Industry Association
(THAIMED) expressed his very interesting viewpoints
on the potential of this industry and the strategy
to develop the medical device technology industry
amidst the changing economic and social
environment. He also recommended the way the
government, the private sector and the education
sectors could join hands to develop the
technology and innovation in this industry. His
points of view could be very useful for those in
the MICE industry to consider so that MICE could
help strengthen this medical device technology
industry and drive the Thai economy.
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ศักยภาพของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ
่ งมือแพทย์ไทย

The potential of the Thai medical device technology industry

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้
สะท้อนมุมมองว่า หากถามว่าประเทศไทยมีศักยภาพในตลาด
เครื่องมือแพทย์หรือไม่  ก่อนอื่นต้องพิจารณาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งเป็นรองแค่สิงคโปร์และ
มาเลเซี ย ถื อ ว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้  ส�ำหรั บ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยถือว่าไม่น้อยหน้า
เพราะมีทิศทางและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประเทศไทยเปน็ ศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมภิ าคอาเซียน สิง่
ที่ประเทศไทยได้เปรียบ คือ มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน JCI
(Joint Commission International) จ�ำนวน 28 แหง่ ซึง่ ถือวา่
มากทีส่ ดุ ในอาเซียน สะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของ
โรงพยาบาลที่ถือเป็นจุดเด่น แพทย์ไทยได้รับการยอมรับด้าน
ความสามารถและมีแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านจ�ำนวนมาก
ท�ำให้สามารถเข้าถึงได้งา่ ย ไม่ตอ้ งรอนาน อัตราค่าบริการยังถือว่า
ต�่ ำ กว่ า หลายประเทศในภู มิ ภ าค จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลว่ า เหตุ ใ ด
ประเทศไทยจึงเหมาะทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุและผูท้ เ่ี ดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย
ในประเด็นการประเมินว่าประชาคมอาเซียนจะเป็นโอกาสหรือ
ภัยคุกคามส�ำหรับประเทศไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยมองว่า เรายังไม่สามารถกล่าว
อย่างมั่นใจว่า ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม
แต่หากพิจารณาตามนโยบายและสิง่ ทีร่ ฐั ก�ำลังลงทุนด้านโครสร้าง
พืน้ ฐานจะพบว่าสิง่ ทีเ่ ป็นโอกาส คือ การไหลเข้าออกอย่างเสรีของ
สินค้าและบริการ ท�ำให้เราสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศได้ 
แต่ขณะเดียวกันสินค้าจากต่างประเทศก็สามารถไหลเข้ามายัง
ตลาดไทยไดเ้ ชน่ กัน จึงตอ้ งพิจารณาวา่ ตอ้ งท�ำอยา่ งไรเราถึงจะได้
เปรียบมากกว่าเสียเปรียบ
ปัจจัยส�ำคัญที่จะผลักดันให้ไทยได้ประโยชน์จากการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน คือ การก�ำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติให้
ชัดเจนว่าต้องการให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในสาขาบริการ
ทางแพทย์และอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ดา้ นใด ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยต้องมีคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริการทางแพทย์ระดับ

According to the President of THAIMED, there
exists a good potential for the medical device market
in Thailand. Thailand’s competitiveness in this industry
in the region is only second to that of Singapore’s.
There has been continuing development and
improvement to make Thailand as a medical hub of
ASEAN. The major advantage for Thailand is the fact
that there are 28 JCI accredited hospitals in the
country, the highest number in ASEAN. The high
standard of the medical service and treatment form
the very experienced medical personnel and specialists
is widely recognized. The medical services in Thailand
are very accessible, at a relatively low cost and without
a long wait. So that is why Thailand has become a
suitable location as a medical hub for the elderly and
tourists to travel here for medical care.
In his view, the THAIMED President felt it was still
unclear if the ASEAN Community would be a
threat or an opportunity for Thailand. The free
flow of goods and services could certainly be
regarded as an opportunity because it would
enable the opening up of new markets abroad.
But at the same time, it also meant a more free
flow of imported goods. The critical point was how
to take more advantages from this development.
If the industry wanted to clearly gain advantages
from the ASEAN Community, Thailand had to
come up with a clear national strategy which
needed to be implemented within a certain time
frame and specifying which sectors of the medical
service and medical device industry would be
promoted. There was a need for a national
committee with clear functions and responsibility
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ภูมภิ าคทีม่ บี ทบาทและอ�ำนาจหนา้ หนา้ ทีช่ ดั เจน ทีส่ �ำคัญต้องการ
มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีม่ ี
บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการอย่าง
ครบวงจร ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข  ส�ำนักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการลงทุน  รวมทัง้
กระทรวงพาณิชย์   โดยตอ้ งรว่ มมือกับภาคเอกชนอยา่ งใกล้ชดิ

to push Thailand to become this region’s medical
center. There had to be an integrated coordination
between different government agencies whose role
was to support the development of fully integrated
circle of the medical services and medical device
industry. Agencies such as the Ministry of Science and
technology, the Ministry of Public Health, the Board
of Investment (BOI), and the Ministry of Commerce
must work closely with the private sector in this regard.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Strategy 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Strategy 4

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
Strategy to drive the Thai medical device industry

ยุทธศาสตร์ที่ 5

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทยได้เสนอแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ไทยว่า ควรก�ำหนด
เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อลดการน�ำเข้าให้ได้และต้องผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและต่อยอดการสร้างมูลค่าให้
กับเทคโนโลยีเดิม โดยได้เสนอยุทธศาสตร์การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย ดังนี้

Strategy 5

The THAIMED President believed that in order to develop the medical device technology industry, an initial
target to reduce the imports and to support the high technology manufacturing of medical devices had to
be set up. He recommended the strategies for the government, private sector, education and research
institutions to work hand in hand as follows:
ยุทธศาสตร์ที่ 1

Strategy 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Strategy 2
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การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแขง่ ขันในอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ไทย และพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
Both the government and the private sectors must integrate their efforts and cooperation
more effectively to improve the competitiveness and data collection system of the Thai
medical device industry.
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยต้องมีการจัดท�ำมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์
There must be improvement in both the quality and standard of medical devices by
standardizing medical equipment, improving medical lab and calibrating medical devices.
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

Strategy 6

การสรา้ งตลาดและความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ใหก้ บั ผูใ้ ชแ้ ละผูบ้ ริโภค ดว้ ยการสรา้ งมาตรฐานสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
The markets and consumers’ confidence must be achieved with high quality standard of
the device made in Thailand while promoting the use of Thai-made medical devices with
more PR and advertising in Thailand and abroad.
การพัฒนานักวิจัย วิศวกรชีวการแพทย์ และส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาต่อยอด
Developing researchers, biomedical engineers, and R&D
การใชม้ าตรการดา้ นการเงิน การคลัง และนโยบายการจัดซือ้ ของภาครัฐเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการโดยการ
ปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการแข่งขัน
Using financial measures and government procurement policy to support those in this
industry and creating a competitive environment
การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยการขจัดการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มี
มาตรการจูงใจและสนับสนุนการสง่ เสริมการลงทุน ลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีซ่ ำ�้ ซ้อนลง รวมถึงศึกษาโอกาส
ทางธุรกิจและสนับสนุนการต่อยอดเชิงพาณิชย์
Investment promotion and investors’ confidence must be created by eliminating
corruption, attractive investment support measures, reduced bureaucratic procedures, and
enhancing business opportunities.

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยให้
ข้อมูลว่า สมาคมมีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็น 1 ใน 7 องค์กรจาก 5 ประเทศ
ในอาเซี ย นที่ มี ก ารรวมตั ว กั น เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป ็ น สมาพั น ธ์
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ห ่ ง อาเซี ย น (ASEAN
Federation of Medical Device Industry: ASEANMed)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานให้ข้อมูล ข่าวสาร และให้
ความช่วยเหลือในระดับภูมิภาคโดยตรง โดยมีนายกสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยเป็นประธาน

The THAIMED President also described the THAIMED
role as a coordinator between all agencies
concerned. THAIMED is one of the seven
organizations from 5 ASEAN countries that have
joined together to form the ASEAN Federation of
Medical Device Industry or ASEANMed as a center
to coordinate information and assist all those who
are in this industry in the region. The THAIMED
President is the current President of ASEANMed.

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

55

บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ตอ
่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมเครือ
่ งมือแพทย์ไทย
The role and the importance of the MICE industry
to the development of the medical device industry in Thailand

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทยสะทอน
วา การจัดงานแสดงสินคาดานอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ใน
ประเทศไทยยังไมตอบโจทย์ความตองการของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ไทย เพราะงานแสดงสินคาทีจ่ ดั ใน
ประเทศไทยดําเนินการโดยผูจ ดั งานจากตางประเทศ เนนการนํา
เสนอสินคาเครื่องมือแพทย์จากตางประเทศ ผูผลิตเครื่องมือ
แพทย์ไทยไมไดมโี อกาสนําสินคาเขารวมงานเนือ่ งจากคาบริการ
คอนขางสูง การเขารวมงานอาจไมคุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น
ดังนัน้ การอาศัยกิจกรรมการจัดงานแสดงสินคาสงเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ไทย ภาครัฐตองมีบทบาทนําใน
การจัดงานแสดงสินคา โดยตองมีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่
จัดสรรโอกาสใหผูประกอบไทยไดเขารวมงานแสดงสินคา เพื่อ
สรางโอกาสดานการสงออกและการรวมทุนกับตางประเทศในการ
ผลิตสินคาเครือ่ งมือแพทย์เพือ่ ผลิตทดแทนการนําเขาและสงออก
ในตางประเทศ ควรกําหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์การจัดงาน
แสดงสินคาใหชัดและมีการวางแผนระยะยาว งานแสดงสินคา
ดานการแพทย์ทไี่ ทยควรจัด ประกอบดวย งานแสดงนวัตกรรม
ดานอุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์ระดับโลก งานแสดงสินคาและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ระดับภูมิภาค และงานแสดงสินคา
สมุนไพรและภูมปิ ญ
ั าทองถิน่ ไทย
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In the President of THAIMED’s view, the exhibitions
on the medical device industry in Thailand have
not yet responded to the need of the people in
this industry in Thailand since these exhibitions
were organized by overseas organizers and intended
to display the medical device made from
overseas. The Thai manufacturers did not have an
opportunity to present their own products because
the fee for them to join as exhibitors was too high
to make it worth their while to invest. If the
government wanted to see the growth of this
industry, it should take a lead and offer assistance
in organizing such exhibitions to showcase the Thai
medical device industry where subsidies would
enable the manufacturers to join as exhibitors.
Such opportunities could help create export
markets for our products as well as some joint
investment and joint ventures in the future. There
needs to be definite long term planning, objectives
and formats of such exhibitions in Thailand. On
display, there should be the medical device
innovations of world standard and high quality
made in Thailand, regional medical device
innovations and herbal and traditional medical
Thai products based on traditional Thai wisdom.
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จากผูน าํ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทยจะเห็นวา
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถเปน “Platform” ใหอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ไทยเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืนไดทั้งระดับ
ประเทศและระดับอาเซียน เนื่องจากการประชุมสัมมนาเปน
ชองทางและวิธกี ารในการถายทอดความรูจ ากการศึกษาวิจยั เพือ่ นํา
ไปสูการตอยอดเชิงพาณิชย์ การจัดกิจกรรมแสดงสินคาของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์ไทย และเปนเวทีการพบปะ
ของผูป ระกอบการนําไปสูก ารจับคูท างธุรกิจซึง่ นําไปสูก ารคาขาย
สินคาและการลงทุน
ขณะทีก่ ารนําเสนอความรูด า นวิชาการจะชวยสนับสนุนการสราง
ความเขาใจและความเชื่อมั่นของผูบริโภค นําไปสูการเติบโตของ
ตลาดในประเทศและภูมิภาค ดังนั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครือ่ งมือแพทย์ไทยและอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจึงตองเติบโตควบคู
ไปพรอมกัน

It is evident that the MICE industry could play a
very important role to strengthen the medical
device industry in Thailand and in ASEAN.
Exhibitions and conventions are the right channel
to transfer knowledge and expertise form research
to commercial value. They provide a platform for
business matching, leading to overseas market
expansion and future joint investment. They also
help create consumers’ confidence in the products
made in Thailand when consumers are given the
opportunities to see and be well informed of the
products and the appropriate knowledge involved.
When joining hands, the Thai medical device
technology industry and the MICE industry will
help each other grow from strength to strength in
the future.
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PROMOTING THE MEDICAL

AND HEALTHCARE INDUSTRY

THROUGH THAILAND’S

MICE INDUSTRY
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

Great potential in Thailand’s medical

and healthcare services while the pharmaceutical
industry still in an early stage

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ในขณะที่
อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์อยู่ในขั้นเริ่มต้น

โดยภาพรวมกลาวไดวา ประเทศไทยมีศกั ยภาพดานการผลิตและ
บริการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพโดดเดนระดับ
ภูมิภาค สะทอนไดจากจํานวนผูใชบริการจากประเทศเพื่อน
บานที่เดินทางเขามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งรูปแบบการเขามาอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการตามแนวชายแดน ซึง่ ไทยมีบคุ ลากรทางการ
แพทย์ที่มีชื่อเสียงและไดรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งเปน
เครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก (World
Health Organization) มาอยางยาวนาน มีระบบการศึกษา
ด า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพที่ เ ข ม แข็ ง และได รั บ การพั ฒ นา
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มาอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพดานการ
แพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพร เนือ่ งจากมีภมู ปิ ญ
ั ญาทองถิน่
ทีส่ งั่ สมมาอยางยาวนาน มีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรทีห่ ลากหลาย
ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ไทยยังอยูในขั้นเริ่มตน
กํ า ลั ง ก า วสู  ช  ว งการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโดยการลงทุ น
ยกระดับศักยภาพการผลิต สินคาทีผ่ ลิตไดสว นใหญยงั เปนสินคา
ที่ ไ ม ซั บ ซ อ น แม ไ ทยมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ด า นเภสั ช ภั ณ ฑ์ แต
ยังไมประสบความสําเร็จในการผลิตเชิงพาณิชย์
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In this region, Thailand’s medical and
healthcare service industry has gained high
recognition. The number of visitors from the
neighboring countries traveling to Thailand
for medical and healthcare services well
testifies to this fact. The medical personnel
in this industry are also very admired for
their efficiency and hospitality. Thailand has
long been within the WHO networking and
has a well-developed medical and
healthcare education. The Thai traditional
medicine and herbal medicine based on old
traditional local wisdom and knowledge
helps strengthen the medical and healthcare
industry in Thailand. While the making of
Thai traditional herbal medicine can be
traced far back in history, the manufacturing
of modern pharmaceutical products in Thailand
is however still in its early stage. Today, the
pharmaceutical sector of the health
industry is being supported by more capital
investment to improve its manufacturing and
quality. The end products remain medicines
of uncomplicated types. Despite more R&D
in this area, this sector has yet to become
more commercially successful.
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THE NEED TO IMPROVE

THE INTER-RELATIONS BETWEEN THE
MICE INDUSTRY AND THE MEDICAL

purchasing power from Thailand’s neighboring
countries which simultaneously helps promoting the
tourism industry. This group of high spending
patients could have gone to receive medical
services from Singapore or Hong Kong, had it not
been because of this new SiPH service of the Siriraj
Piyamaharajkarun Hospital.

AND HEALTHCARE INDUSTRY
WITH RECOMMENDATION

การเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์กับอุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพควรได้รับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพได้  เนื่องจากประเทศไทย
เปน็ สถานทีจ่ ดั ประชุมวิชาการทางการแพทย์และสุขภาพระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์
และหน่วยงานในต่างประเทศ แต่ยังขาดการบูรณาการกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ และส่ ว นใหญ่
เป็นการจัดงานโดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้ให้
ความส�ำคัญกับโอกาสด้านการท่องเที่ยวมากนัก
ปัจจุบันโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาการให้บริการ
เชิงรุกเพื่อรองรับความต้องการด้านบริการทางแพทย์และ
สุขภาพทีเ่ ติบโตขึน้ กรณีโรงพยาบาลศิรริ าชไดเ้ ปิดโรงพยาบาล
ศิ ริ ร าชปิ ย มหาราชการุ ณ ย์ มุ ่ ง เน ้ น ให ้ บ ริ ก ารกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่
ต้องการบริการทางการแพทย์ที่สะดวกสบาย รองรับผู้ป่วยทั้ง
จากในประเทศและตา่ งประเทศซึง่ เปน็ การสง่ เสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงการแพทย์และสุขภาพด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อ
สูงที่หากไม่เดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
ก็จะเดินทางไปสิงคโปร์หรือฮ่องกงแทน
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In effect, the MICE industry can add greater value to
the medical and healthcare industry. Thailand hosts
so many medical and healthcare exhibitions and
conferences every year, many of which are regional
or world class international conferences.
Unfortunately, they are often organized by medical
personnel who have not attached much significance
to integrating the tourism industry into the medical
and health MICE activities. The integration between
medical and health agencies and the MICE industry
is still lacking.
Nowadays, both the government and private
hospitals have expanded their services very
aggressively and have seen a big growth in their
business. The Siriraj Piyamaharajkarun Hospital,
which is a government hospital is a good example.
Its SiPH is its new service aiming at facilitating those
who require to receive fast and speedy services and
treatments both from Thailand and abroad. It has
attracted a great deal of patients with high
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อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ของไทยอยูใ่ นระยะเริม่ ตน้ ของ
การพัฒนา สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่ไม่ซับซ้อน แม้
ไทยมีการศึกษาวิจัยด้านเภสัชภัณฑ์ แต่ยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในการผลิตเชิงพาณิชย์ บทบาทสมาคมวิจยั และการผลิต
เภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์มี 2 บทบาท คือ
01 การจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยและด้านเภสัชภัณฑ์
โดยจัดปีละประมาณ 2 - 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประมาณ 50 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคนไทย
และคนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกลุ่มนี้
ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากกว่านักเดินทางทั่วไป จึงควร
ส่งเสริมให้มีการทำ�กิจกรรมในกลุ่มไมซ์อย่างต่อเนื่อง โดยมี
บริษทั เอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำ�เนินการเชิงรุกเพือ่
ให้ เกิดความเชื่อมโยงและมีส่ วนร่วมกับ กิ จกรรมไมซ์ อื่น ๆ
นอกเหนือจากการประชุมวิชาการ
02 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการด้านการวิจยั
และการผลิตเภสัชภัณฑ์โดย ควรมีการประสานกับส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
TCEB เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

As for the pharmaceutical sector of the industry
which is still in its early stage and needs to be more
commercially successful, the Pharmaceutical
Research and Manufacturers Association or PReMA
can play a significant role in connection with the
MICE industry.
Firstly, when the PReMA’s research and manufacturing

conferences take place two or three times a year.
Each of these conferences is attended by some 50
participants from Thailand and abroad. However, these
participants have high potential to spend more on
tour activities compare with leisure travelers. So they
should be support with other MICE activities
continuously. Both the government and the private
sectors should work more closely and aggressively to
connect the MICE activities and tourism.  
Secondly, there

should be some coordination with
Thailand Convention and Exhibition Bureau or TCEB
to seek its support in organizing these pharmaceutical
research and manufacturing conferences. In order to
support other activities such as give some incentive
for participants after finished.
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MICE INDUSTRY TO SUPPORT
THE SUSTAINABLE GROWTH

OF THE MEDICAL AND

HEALTHCARE INDUSTRY

ข้อเสนอแนะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพให้เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน
To organize permanent medical and health
exhibitions to provide opportunities for those
in the industry to display their new services
and products at all time and to enable the buyers
and suppliers in the industry to meet for business
negotiations more easily and regularly.

จัดใหมีการจัดแสดงนิทรรศการดานการแพทย์และ
สุขภาพถาวร (Permanent Exhibitions) เพื่อเปิด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมสามารถ
นําเสนอขอมูลและบริการใหม ๆ แกผูเขารวมชมงานไดอยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ เปนการเปิดโอกาสใหผซู อื้ และผูข ายสินคาบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพมีโอกาสเจรจาธุรกิจไดสะดวกยิง่ ขึน้
บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
แพทย์และสุขภาพกับอุตสากรรมไมซ์ เพื่อประโยชน์
ดานการทองเทีย่ ว เนือ่ งจากประเทศไทยเปนสถานทีจ่ ดั
ประชุมวิชาการทางการแพทย์และสุขภาพระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกภายใตความรวมมือระหวางโรงเรียนแพทย์และหนวยงาน
ในต า งประเทศ แต ส  ว นใหญ เ ป น การจั ด งานโดยกลุ  ม
บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไมไดใหความสําคัญกับโอกาสดาน
การทองเทีย่ ว จึงควรพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานดาน
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อประโยชน์ดานการทองเที่ยวดวย
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To develop a closer coordination between
those in the medical and healthcare industry
and MICE industry to benefit the tourism
industry. Many international and world class medical
and health conferences have been organized by
medical schools and some organizations from
abroad who have not yet realized the importance
of tourism in this connection. If they could be
coordinated more closely with the MICE industry,
these conferences could certainly benefit the
tourism industry.
In order to prove more successful, the
conference organizers should consult PCO
for greater success which would also benefit
the tourism industry. On the part of TCEB, a
sub-committee should be set up to provide advice
and recommendations on organizing exhibitions and
conferences to different agencies so that these
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จั ด ให มี ก ารให บ ริ ก ารบุ ค ลากรผู  เ ชี่ ย วชาญด า นการ
จัดประชุม (Professional Conference Organizer:
PCO) เพือ่ ใหคาํ ปรึกษาดานการจัดงานประชุมวิชาการ
แบบครบวงจร เพื่อใหการจัดงานประสบผลสําเร็จและเกิด
ประโยชน์ดานการทองเที่ยว โดยสํานักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (TCEB) มีบทบาทเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรมการประชุมวิชาการทางการแพทย์สูการทองเที่ยวได
โดยการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการใหคาํ ปรึกษาดานการจัดประชุม
และการจัดนิทรรศการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาดานการจัดงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อสราง
ความเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยว รวมทั้งควรจัดทําฐานขอมูล
รายชื่อบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
แพทย์ แ ละสุ ข ภาพเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการบู ร ณาการ
การดําเนินงาน
กําหนดแนวทางความรวมมือดานการนําเสนอองค์ความรู
ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเกิดความ
รวมมือกันในการจัดกิจกรรมไมซ์ดานการแพทย์และ
สุขภาพ โดยหนวยงานภาครัฐและสมาคมทีเ่ กีย่ วของกับวิชาการ
ด า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพเป น ผู  นํ า เสนอองค์ ค วามรู  ด  า น
วิชาการรวมกับการจัดงานแสดงสินคาผูจัดงานภาคเอกชนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเขารวมชมงาน
จั ด งานแสดงสิ น ค า ยาและเวชภั ณ ฑ์ เ ป น การเฉพาะ
เนื่องจากผูประกอบการกลุมนี้ตองการผูเขารวมงานซึ่ง
เปนผูจําหนายยาที่เปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูงและพรอม
เดินทางทองเทีย่ วหลังจากเขารวมงานแสดงสินคาแลว ปัจจุบนั
ไทยมีผปู ระกอบการผลิตยาและเวชภัณฑ์รวม 200 ราย ซึง่ อยู
ระหวางการปรับตัวยกระดับศักยภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน
ระดับโลกและตองการขยายตลาดไปตางประเทศโดยเฉพาะดาน
อาเซียน การจัดงานแสดงสินคายาและเวชภัณฑ์ควรเนนจัดงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ใหไดลกู คากลุม เป้าหมายเฉพาะ นําไปสูก ารสง
ออกสินคายาและเวชภัณฑ์และสงเสริมการทองเทีย่ วในประเทศ

MICE activities will also connect with the tourism
industry. There ought to be a handbook that collects
all the names of all agencies and departments and
personnel in the medical and healthcare industry for
better coordination in the future.
There should be some guidelines between
government agencies and the private sector
on the cooperation in MICE activities on the
medical and healthcare industry. The government
and the relevant association could organize
conferences in conjunction with the exhibitions
which are organized by the private sector in order
to attract greater number of participants.
Special exhibitions on medicine products and
medical supplies should be oraganized. At
present, there are some 200 pharmaceutical
manufacturers and medical supplies producers who
need to present their products to buyers. Such
exhibitions must aim at raising the standards of
these products and opening up the export markets,
especially in ASEAN. The buyers who attend these
exhibitions are also those with high purchasing
power. Therefore these exhibitions should be
organized both to expand the export markets and
to promote the tourism industry with these target
participants.

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

63

Arab Health. Disruptive Healthcare Trends: Transforming the GCC’s Future. [Online] retrieved from http://www.arabhealthmagazine.
com/press-releases/2016/issue-4/disruptive-healthcare-trends-transforming-the-gcc-s-future/  [June 6, 2016]
ASIA Plus. Industry Update: Medical sector.   [Online] retrieved from http://inv4.asiaplus.co.th/web_research/doc/2015/09/
Health_580909.pdf [18 August 2016]
Department of Health Service Support. Developing Thailand to Become an International Medical Hub. “Medical Hub” A Major
Thai Government’s Policy, in Chit-Chat, Health Newsletter by the Department of Health Service Support. 29 July 2016. [Online]
retrieved from http://live.siammedia.org/index.php/article/chit-chat-health/9739 [18 August 2016]
Department of Trade Negotiations. Health and Social Service. [Online] retrieved from http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/
SecProfile_healthoct57.pdf [18 August 2016]
Department of Trade Negotiations. Trade in Services negotiations: Health Service [Online] retrieved  from http://www.thaifta.com/
ThaiFTA/Portals/0/health_nov55.pdf  [18 August 2016]
Frost & Sullivan. Independent Market Research on Global Healthcare Services Industry: 2012.  [Online] retrieved from http://
www.insage.com.my/Upload/Docs/IHH/Global_Healthcare_Services_Report_June_2012.pdf [21 August 2016]
Institute of Small and Medium Enterprises Development. Strategy and Action Plan to Promote SMEs by Sector: Spa and Healthcare service. [Online] retrieved from http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/Spas and Health_final.pdf
[18 August 2016]
M+A Expodatabase. Exhibition & Trade Show database. [Online] retrieved from http://www.expodatabase.de/ [August 6, 2016]
Medica. Statement on MEDICA 2016 by Joachim Schäfer, Managing Director of Messe Düsseldorf GmbH. [Online] retrieved from
http://www.medica-tradefair.com/cgi-bin/md_medica/lib/pub/tt.cgi/Statement_on_MEDICA_2016_by_Joachim_Sch%C3%A4fer_
Managing_Director_of_Messe_D%C3%BCsseldorf_GmbH.html?oid=78282&lang=2&ticket=g_u_e_s_t [August 19, 2016]
Office of Health Service Business Support. Health Service Support Strategic Plan, Department of Health Service Support,
2013-2017. [Online] retrieved from Http://203.157.7.46/uploadFiles/news/N000000010046263.pdf  [18 August 2016]
Office of Industrial Economics. Industrial Basic Knowledge: Food Industry and Medicine Industry. [Online] retrieved from http://
www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/IndustBasicKnowledge/Master_1.pdf [18 August 2016]
Office of Industrial Economics. Overview of the Medical Device Industry. [Online] retrieved from http://medicaldevices.oie.go.th/
box/Download/1/VC3-Stituation-03.pdf [18 August 2016]
Polpat Napawaranond and Sirapan Napawaranond. “Realizing the Dream for Thailand to Become a Global Medical Hub”. BOI
Journal, Vol. 27,  4 April 2016. [Online] retrieved from http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-April2016_82702.pdf [18 August
2016]
Summary of an interview by Pharmacist Preecha Pantivej, President of the Thai Medical Device Technology Association (THAIMED)
in “Taking the Thai medical device industry to ASEAN”, Technology and Innomag Magazine, August-September 2013, Vol. 40
No. 230 pp. 4-8.
Tourism Authority of Thailand (TAT). Research Project to Improve the Marketing Potential for Medical Tourism.[Online] retrieved
from http://tourisminvest.tat.or.th/Report Health Tourism [18 August 2016]
VISA. Mapping the Future of Global Travel and Tourism. [Online] retrieved from https://usa.visa.com/dam/VCOM/regional/na/us/
partner-with-us/documents/mapping-the-future-of-global-travel.pdf [18 August 2016]
World Bank.  Global Health Expenditure database. [Online] retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL?end
=2014&start=1995&view=chart [17 August 2016]

64

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT MEDICAL & HEALTHCARE

