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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
ภายใต้นโยบาย Medical Hub ของรัฐบาล อุตสาหกรรมการแพทย์จะเป็นพระเอก

ส าคัญท่ีช่วยฟื้ นฟูและขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 

Covid-19 คล่ีคลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบรกิารทางการแพทย์ท่ีจะได้ลูกค้ากลุ่ม 

Medical Tourism ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อรายสูง กลับมาใช้บรกิารอีกครั้ง 

จากความคาดหวังว่าการเดินทางระหว่างประเทศจะเร ิม่เข้าสู่ภาวะปกติ ภายหลัง

บรษัิทใหญ่ของโลกประสบความส าเรจ็ในการค้นพบวัคซีนป้องกันเชื้อ Covid-19 

Krungthai COMPASS มองว่า ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ภาพการเป็น Medical Hub 

ของไทยจะชัดเจนข้ึน นอกเหนือจากศักยภาพของการบรกิารทางการแพทย์ท่ีพัฒนา

จนเป็นท่ียอมรบัของนานาชาติแล้ว 3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ท่ีช่วยให้การรักษา

พยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในต่างประเทศ จะผลักดัน

ให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ 1. Precision 

Medicine หรือการแพทย์แม่นย า 2. Regenerative Medicine หรือเวชศาสตร์

ฟื้ นฟูสภาวะเส่ือม 3. Reproductive Medicine หรือเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ ุ

ซึ่งจะสรา้งรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

จากจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ท่ีเพ่ิมข้ึน

ส าหรับประเทศไทย คาดว่ามูลค่าตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยอาจแตะระดับ 

5.0 แสนล้านบาทในปี 2024 หรือเติบโตเฉล่ียปีละ 13.7% เน่ืองจากไทยเองได้เรง่

พัฒนาตาม 3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ข้างต้น ให้ทัดเทียมกับประเทศท่ีมีวทิยาการ

ด้านการแพทย์ชั้นน าอย่างสหรัฐอเมรกิาหรอืยุโรปอย่างต่อเน่ือง โดยเรามองว่า 

จากศักยภาพและคุณภาพการรกัษาของไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรกัษาในไทยท่ี

สมเหตุสมผลและถูกกว่าสหรฐัอเมรกิาถึง 50-90% จะช่วยสรา้งความเชื่อม่ันและ

ดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เลือกเข้าท าการรกัษาพยาบาลในไทยเป็น

อันดับต้นๆ

Krungthai COMPASS มองว่า ศักยภาพการเติบโตของการบริการด้านสุขภาพ 

นอกจากจะเป็นโอกาสท่ีดีให้ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ ในฐานะ 

Healthcare Provider แล้ว ยังส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมุ่งสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งธุรกิจศูนย์บรกิารสุขภาพแบบครบวงจร (Wellness Center) ท่ีเน้นการ

ป้องกันโรค การส่งเสรมิสุขภาพ และการฟื้ นฟูสมรรถภาพรา่งกาย ตามเทรนด์ของ

ผู้คนท่ีตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากข้ึน

เผยแพร:่ พฤศจกิายน 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ สุจติรา อนัโน
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เป็นนวตักรรมทางการแพทย์ท่ีสามารถน าข้อมูล
ทางพันธุกรรมมาใช้ในการตรวจวนิิจฉัย การรกัษา 
การเลือกใช้ยา การท านายผลการรกัษา 
เพ่ือผลการรกัษาและดูแลสุขภาพ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

เป็นการแพทย์สมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้น
การทดแทน การซ่อมเสรมิ 
การฟื้ นฟูเซลล์และเนื้อเยื่อ 
รวมถึงอวยัวะท่ีได้รบับาดเจ็บ
หรอื เส่ือมถอยจากอายุท่ีมากขึ้น 

เป็นการรกัษาภาวะมีบุตรยาก
โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ์ 
(Assisted Reproductive 
medicine; ART) อาทิ IVF ICSI IUI

ตลาด Medical Tourism ในไทย ปี 2024  
จะมีมูลค่าสูงถึง เติบโตเฉล่ียปีละ  

5.0   13.7%
แสนล้านบาท 

แนวโน้มการเติบโตในตลาดโลก

Precision Medicine    Regenerative Medicine   Reproductive Medicine  

ปี 2019

ปี 2024

CAGR

30.0(พันล้าน USD) 31.1 14.9

47.7 76.8 22.9(พันล้าน USD)

ที่มา: Mordor Intelligence

3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่
ท่ีช่วยผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่
การเป็น Medical Hub
อย่างเต็มรูปแบบ 

9.7% 19.8% 9.0%
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ท่ามกลางวกิฤติการระบาดของ Covid-19 ท่ีแพรก่ระจายไปท่ัวโลก 

ไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นวา่ศักยภาพในด้านสาธารณสุขของ

เราแข็งแกรง่มากขนาดไหน ช่วยตอกย้าความพรอ้มท่ีจะเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ท่ีจะช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงนิเข้าสู่ประเทศ

แล้ว ยังสามารถท าให้เกิดการจา้งงานเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีความ

เชื่อมโยงไปยังหลายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้อีกมาก 
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การจัดการศกึษาระดับปรญิญา
และหลังปรญิญา (Professional 
and post graduate)

การจัดการศกึษาระดับแรงงานมี
ฝีมือ (Skilled labor)

การจัดประชุมนานาชาติ (MICE)

ยาแผนปัจจุบัน

ยาสมุนไพรไทย

 เครื่องส าอาง

อาหารเสรมิเพ่ือสุขภาพ

 เครื่องมือแพทย์และอปุกรณ์

บรกิารนวดไทยเพ่ือสุขภาพ/
สปาเพ่ือสุขภาพ

บรกิารนวดเพ่ือเสรมิสวย

บรกิาร Medical Spa

บรกิารสปาน้าพุรอ้น

บรกิาร Thalasso
Therapy/Climato Therapy

บรกิารแบบพ านักระยะยาวเพ่ือ
สุขภาพ (Long Stay for 
Health)

บรกิารแบบ Health Resort

บรกิารแบบ Rehabilitation 
Center

บรกิารรกัษาพยาบาล

บรกิารแพทย์แผนไทยและ
แพทยท์างเลือก

บรกิารห้องปฏิบัติการ

รปูท่ี 1 องค์ประกอบในการขับเคล่ือนสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของไทย

ที่มา: ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศไทยให้เปน็ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 - 2569) กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข

Thailand 
Medical Hub

Wellness 
Hub

Medical 
Service 

Hub

Academic
Hub

Product
Hub
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จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ Covid-19 ท่ีเริม่คล่ีคลายในระยะอันใกล้น้ี หลังประสบ

ความส าเรจ็ในการค้นพบวคัซีนป้องกันเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และคาดวา่ท่ัวโลกจะได้

ใช้วคัซนีนี้ภายในปี 2021 ท าให้มีความหวงัท่ีเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวและเริม่มีการเปิดประเทศ ซึง่จะ

ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีให้บรกิารทางการแพทย์

ท่ีได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 จะได้รบัผลดีจากการ

กลับมาใช้บรกิารทางการแพทย์ของลูกค้ากลุ่ม Medical Tourism ซึ่ งเป็นกลุ่มท่ีมี

ค่าใช้จ่ายต่อรายสูง สอดคล้องกับนโยบายของรฐัท่ีจะมุ่งเน้นท าตลาดท่องเท่ียวแบบเจาะจง

กลุ่ม โดยเน้นไปท่ีนักท่องเท่ียวในกลุ่ม Health and Wellness ท้ังน้ี คาดว่าตลาดการ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยจะกลับมาฟื้ นตัวได้อย่างรวดเรว็ และเติบโตต่อเน่ืองใน

อนาคต ด้วยศักยภาพและความพรอ้มในการรองรบัความต้องการด้านการรกัษาพยาบาล 

อีกท้ัง Global COVID-19 Index (GCI) ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับ 1 ในเอเชียในการ

ฟื้ นตัวจาก Covid-19 จาก 184 ประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ี การจัดอันดับล่าสุดในปี 2020 

ของ Medical Tourism Association ได้จัดอันดับให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

ของไทยติดอันดับ 5 ของโลก ซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อม่ันให้กับชาวต่างชาติท่ีจะเดินทาง

เข้ามาใช้บรกิารทางการแพทย์ในไทย โดย 3 เทรนด์การแพทย์ท่ีจะส่งเสริมให้ไทยเข้าใกล้

ความฝันท่ีจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรอื Medical Hub น้ัน คงหนีไม่พ้นเทรนด์

การแพทย์ท่ีมาพรอ้มกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี อันได้แก่ 1. Precision Medicine 

2. Regenerative Medicine 3. Reproductive Medicine ซึ่งนอกจากจะสามารถสรา้ง

รายได้ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วยังสามารถสรา้งรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวจากจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ท่ีเพ่ิมข้ึน

ได้อีกด้วย

โดยองค์ประกอบส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) ของไทย คือ

1. Medical Service Hub: ศูนย์กลางบรกิารทางการแพทย์

2. Wellness Hub: ศูนย์กลางบรกิารเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ

3. Product Hub: ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4. Academic Hub: ศูนย์กลางบรกิารวชิาการและงานวจิัย

และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการบรกิารทางการแพทย์ของไทยเป็นจุดเด่นและมีความพรอ้ม

มากท่ีสุดในการท่ีจะช่วยส่งเสริมการเป็น Medical Hub สะท้อนจากความมีชื่อเสียง

ด้านคุณภาพการรกัษาจนเป็นท่ียอมรบัของนานาชาติ อีกท้ังยังเป็นตลาดท่ีใหญ่และ

มีมูลค่าสูง มีบรกิารท่ีหลากหลาย ท าให้สามารถต่อยอดได้อีกมาก

ที่มา: BMI Research

รปูท่ี 2 ภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ (% ต่อ GDP ปี 2020)

4.21%11.12%

World Thailand
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Precision Medicine
…แนวทางการรกัษา

ท่ีถูกยกระดับ
จากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
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หลายท่านอาจจะเร ิม่รูจ้ักและคุ้นหูกับการตรวจรกัษาโรคเฉพาะบุคคล หรอืท่ีมีชื่อเรยีก

ในวงการแพทย์ว่า Precision Medicine และมีชื่อเรยีกเป็นภาษาไทยวา่ การแพทย์แม่นย า

หรอืการแพทย์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการแพทย์สมัยใหม่ท่ีถูกพัฒนาจากความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีสามารถน าข้อมูลทางพันธุกรรม

หรอืข้อมูลชีววทิยาในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวนิิจฉัย การรกัษา การเลือกใช้ยา 

การท านายผลการรกัษา รวมถึงการป้องกันโรคและสรา้งเสรมิสุขภาพ เพ่ือเลือกวธิี

การรกัษา การป้องกันโรคและการส่งเสรมิสุขภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วย

แต่ละราย เพ่ือให้ผลการรักษาและดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและมีผล

ข้างเคียงน้อยท่ีสุด โดยโรคท่ีได้รบัความนิยมในการรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย าคือ 

โรคมะเรง็ (Oncology) โรคเก่ียวกับระบบประสาทส่วนกลางท างานผิดปกติ (Central 

Nervous System Disorders) โรคเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน (Immunology) และโรค

เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Diseases) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรคท่ีมี

อัตราการเกิดโรคและมีค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลสูง อีกท้ังยังเป็นสาเหตุส าคัญ

ในการเสียชีวติของประชากรท่ัวโลก 
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Oncology
42%

Central Nervous System
Disorders

22%

Immunology
12%

Respiratory 
Diseases

9%

Other
15%

>> ตลาด Precision Medicine จะโตได้แค่ไหน

ปัจจุบันท่ัวโลกมีการรักษาด้วยการแพทย์แม่นย ามากขึ้น และมีแนวโน้นเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแถบอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก 

ท าให้มูลค่าตลาดโดยเฉล่ียของการแพทย์แม่นย าจากท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ซึ่ง

จากข้อมูลของ Mordor Intelligence ท่ีได้คาดการณ์มูลค่าตลาดโลกของการแพทย์

แม่นย าในปี 2019 จะมีมูลค่ากว่า 30,037 ล้านเหรยีญสหรฐั และคาดว่ามูลค่าตลาด

จะเพ่ิมข้ึนเป็น 47,696 ล้านเหรยีญสหรฐั ในปี 2024 หรอืคิดเป็นอัตราการเติบโต

เฉล่ีย 9.7% ต่อปี โดยทวปีอเมรกิาเหนือ จะมีส่วนแบ่งมากท่ีสุดกว่า 43%

รปูที่ 3 สัดส่วนมูลค่าตลาด Precision Medicine ของโลก แบ่งตามประเภทของโรค ปี 2019

ที่มา: Mordor Intelligence

รปูท่ี 4 มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโต Precision Medicine ของโลก 

ที่มา: Mordor Intelligence

30,037 32,947 36,140 39,642 43,483 47,696

2019 2020 2021 2022 2023 2024

หน่วย: ล้านเหรยีญสหรฐั
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>> ปัจจยัส าคัญท่ีจะเป็นตัวช่วยขับเคล่ือนให้ตลาดการแพทย์
แม่นย าเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ได้แก่

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

 ความชุกของโรคเร ื้อรงัท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรคมะเรง็

 การให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากกว่าการรกัษาโรค

 ความต้องการลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และลดปัญหาเชื้อด้ือยา

 ความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล

รปูที่ 5 สัดส่วนมูลค่าตลาด Precision Medicine ของโลก แบ่งตามภูมิภาค ปี 2019

ที่มา: Mordor Intelligence

>> เทคโนโลยีดิจทัิลไหน...ท่ีจะเข้ามาช่วยยกระดับการแพทย์แม่นย า

North America 

43%

Europe

28%

South America 

4%

Asia-Pacific

22%

Middle East & Africa

3%

เทคโนโลยีท่ีส าคัญท่ีเข้ามาช่วยขับเคล่ือนให้การแพทย์แม่นย าประสบความส าเรจ็ ได้แก่

 Big Data Analytics คือ กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือค้นหารูปแบบ

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูล ซึ่งจะมีบทบาทในการจัดการด้านสุขภาพ

และข้อมูลด้านพันธุกรรมของผู้ป่วย

 Bioinformatics หรอืชีวสารสนเทศศาสตร ์เป็นศาสตรท่ี์ว่าด้วยการจัดเก็บ และ

การใช้ข้อมูลทางชีววทิยาอย่างเป็นระบบ

 Gene Sequencing เป็นวธิีการหาล าดับเบสท้ังหมดในสารพันธุกรรม โดยใช้

เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งจะช่วยให้การรกัษาและ

การใช้ยามีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีนท่ีท าให้เกิด

โรคหรอืมีผลต่อการรกัษาโรคในมนุษย์

 Drug Discovery หรอืการค้นพบยา ซึ่งจะมีบทบาทในการคิดค้นยาท่ีจ าเพาะเจาะจง

เฉพาะโรคและเฉพาะตัวบุคคล เช่น ยาท่ีออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเรง็

 Companion Diagnostics หรอืกายจ าลองทดสอบยา เป็นระบบท่ีเป็นแพลตฟอรม์

เชื่อมต่อออแกนอยด์ของอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบของเหลว จนได้ผลลัพธ์

คล้ายเป็นรา่งกายเทียมขนาดจิ๋วหรอืเป็นกายจ าลองท่ีน ามาใช้ทดสอบยาได้
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Big Data Analytics
15%

Bioinformatics
9%

Gene Sequencing
15%

Drug Discovery
36%

Companion Diagnostics
7%

Other Technologies
18%

รปูที่ 6 สัดส่วนมูลค่าตลาด Precision Medicine ของโลก แบ่งตามการใช้เทคโนโลยี ปี 2019

ที่มา: Mordor Intelligence

Precision Medicine ถูกน ามาใช้ในไทยแล้ว

ปัจจุบันท้ังภาครฐัและเอกชนให้ความสนใจและได้การน าความรูด้้านการแพทย์

แม่นย ามาใช้ในการรกัษาโรค โดยเฉพาะโรคมะเรง็ ด้วยความมุ่งหวังผลการรกัษา

ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการรกัษาแบบเดิม โดยในฝ่ังของภาครฐัจะเน้นไปท่ี

ความรว่มมือระหว่างหน่วยงานในการศึกษาและพัฒนาโครงการวจิัยท่ีเก่ียวกับ

การแพทย์แม่นย า เพ่ือให้เกิดองค์ความรูแ้ละสามารถถ่ายทอดผลงานวจิัยหรอื

ผลิตภัณฑ์จากงานวจิัยไปสู่การใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และ

เชิงสาธารณะ อีกท้ังยังสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตยาประเภท

ยาชีววัตถุหรอืท่ีเรยีกว่า Biopharmaceutical Products ซึ่งเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (New S-curve) ของภาครฐั ท่ีมีเป้าหมายส าคัญในการสนับสนุน

ผู้ประกอบการให้พัฒนายาท่ีมีมูลค่าสูง และได้มาตรฐานระดับโลก จนสามารถ

เป็นท่ีฐานการผลิตยาท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย 

รูห้รอืไม่
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ตัวอย่างความรว่มมอืของภาครฐั

 ความรว่มมือระหว่างกรมการแพทย์และคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาโครงการวจิัยการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์

แม่นย าในโรคมะเร็ง เช่น ห้องปฏิบัติการ ระบบการวนิิจฉัย รูปแบบ

ประเมินความเส่ียง พร้อมท้ังสร้างเครอืข่ายการให้ค าปรกึษาทางไกล 

พัฒนาการตรวจและถอดรหัสพันธุกรรมส าหรบัการวนิิจฉัยและรกัษา

ผู้ป่วย การพัฒนาระบบส่งต่อและให้ค าปรกึษาผู้ป่วย การคัดกรองและ

ป้องกันโรคแก่ประชาชน รวมท้ังพัฒนาแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติ

ให้เป็นมาตรฐานส าหรบัดูแลรกัษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับภาคเอกชนได้มีการน าเทคโนโลยีการแพทย์แม่นย าจากต่างประเทศ

มาใช้ในการให้บรกิารทางการแพทย์แล้วน าโดยโรงพยาบาลเอกชนช้ันน า อาทิ 

โรงพยาบาลพญาไทได้น าการแพทย์แม่นย ามาให้บรกิารคนไข้ท้ังในด้านสูตินรเีวช 

เพ่ือช่วยในการวางแผนต้ังครรภ์และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ 

ด้านมะเรง็วทิยา เพ่ือช่วยในการรกัษามะเรง็แบบตรงจุด รวมถึงการวางแผน

การป้องกันดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับคนไข้รายบุคคล และเป็นครอบครวั 

ขณะท่ีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรไ์ด้น าเทคโนโลยีข้ันสูงอย่าง AI IBM Watson 

for Oncology มาใช้ในการวางแผนการรกัษาโรคมะเรง็แบบเฉพาะเจาะจงให้

ผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือรกัษาต้นเหตุของโรคอย่างแม่นย าและตรงจุด

>> Precision Medicine ในไทยแกรง่แค่ไหน

Krungthai COMPASS มองวา่แนวทางการรกัษาแบบการแพทย์แม่นย า หรอื Precision 

Medicine ของไทยจะเติบโตต่อเนื่องสอดคล้องกับเทรนด์ของตลาดโลก โดยมีปัจจัย

สนับสนุนท่ีส าคัญท่ีนอกเหนือจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแล้ว คือ ความต้องการ

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะภาครฐัท่ีต้องแบกรบัภาระในการ

รกัษาพยาบาลท่ีสูง และถึงแม้ว่าในระยะแรกค่าใช้จ่ายในการรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย า

จะค่อนข้างสูง เน่ืองจากต้องอาศัยการวจิัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาช่วยในการ

วเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ แต่คาดว่าในอนาคตเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์

จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนและต้นทุนมีแนวโน้มต่าลง ท าให้การน าเทคโนโลยีเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในระบบการแพทย์และสาธารณสุขท าได้แพร่หลาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การ

วนิิจฉัยโรคแม่นย ามากข้ึน น าไปสู่การวางแผนการรกัษาท่ีเหมาะสม และจะช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขได้ในระยะยาว ส าหรบัภาคเอกชนการน าการแพทย์แม่นย า

มาใช้จะท าให้บรกิารทางแพทย์ของไทยให้ครบวงจรมากยิ่งข้ึน และมีเทคโนโลยีการแพทย์

ท่ีทันสมัยทัดเทียมกับประเทศท่ีมีวทิยาการด้านการแพทย์ชั้นน าอย่างสหรฐัอเมรกิาหรอื

ยุโรป แต่ค่าใช้จ่ายในการรกัษาในไทยถูกกว่ามาก ซึ่งค่าบรกิารการทางการแพทย์โดยเฉล่ีย

ของไทยถูกกว่าสหรฐัอเมรกิาถึง 50-90% ซึ่งจะสรา้งความเช่ือม่ันและช่วยดึงดูดให้คนไข้

ต่างชาติเลือกเข้าท าการรกัษาพยาบาลในไทยเป็นอันดับต้นๆ



14

Section2

Regenerative 
Medicine

…เทรนด์การแพทย์
ช่วยให้คนอายุยืน
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ถ้าพูดถึงการฟื้ นฟูสุขภาพหลายคนอาจจะนึกถึงเพียงแค่การกายภาพบ าบัด การ

รบัประทานอาหารเสรมิ การออกก าลังกาย แต่จรงิๆ แล้วเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสภาวะเส่ือม

หรอืการแพทย์เชิงฟ้ืนฟู (Regenerative Medicine) เป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่เป็น

ผลมาจากความก้าวหน้าอย่างมากของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการทดแทน 

การซอ่มเสรมิ การฟ้ืนฟูเซลล์และเน้ือเย่ือ รวมถึงอวยัวะท่ีได้รบับาดเจ็บหรอืเส่ือมถอย 

ท้ังจากความแก่ตามธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ โดยกลุ่มเทคโนโลยีท่ีใช้ในการรกัษา

ตามแนวทางเวชศาสตรฟ์ื้ นฟูสภาวะเส่ือมท่ีได้รบัความนิยมในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 

3 กลุ่มหลักๆ คือ

1. การรกัษาด้วยเซลล์บ าบัด (Cell Therapy) หรอืเซลล์ต้นก าเนิดบ าบัด (Stem Cell 

Therapy) ช่วยในการรกัษาและฟื้ นฟูการท างานของเซลล์ในรา่งกาย เช่น การใช้เซลล์

ต้นก าเนิด (Stem cell) ในการสรา้งเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ท่ีเส่ือมสภาพหรอืถูก

ท าลายไป ซึ่งเซลล์ต้นก าเนิดน้ันสามารถน ามาใช้ในการรักษาโรคเก่ียวกับกระดูก 

กระดูกอ่อน หัวใจ ผิวหนัง ตา เลือด ระบบประสาทและสมอง
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>> การน า Regenerative Medicine มาใช้ในไทย

2. การบ าบัดด้วยยีน (Gene Therapy) ช่วยในการรกัษาโรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจาก

ความผิดปกติของยีน โดยการผ่าตัดเปล่ียนยีน ถ่ายยีนท่ีปกติเข้าไปแทนท่ี หรอืใส่ยีน

ท่ีปกติเข้าไปโดยไม่ต้องตัดเอายีนท่ีผิดปกติออก 

3. วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) หรอืเน้ือเยื่อท่ีผ่านการดัดแปลง เป็น

กระบวนการสร้างเน้ือเยื่อ (regeneration of functional tissues) เพ่ือทดแทน 

ซ่อมแซม หรอืปรบัปรุงการท างานของเน้ือเยื่อหรอือวัยวะท่ีสูญเสียหรอืบาดเจ็บ ซึ่ง

โดยปกติจะไม่มีการงอกใหม่เองในมนุษย์ ได้แก่ ผิวหนังแท้ เส้นประสาท กระดูก 

กระดูกอ่อน กล้ามเน้ือหัวใจ เป็นต้น

ส าหรบัประเทศไทย เวชศาสตรฟ์ื้ นฟูสภาวะเส่ือมได้ถูกน ามาใช้รว่มกับเวชศาสตรช์ะลอวัย

อย่างแพรห่ลาย หรอืท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ Anti-Aging and Regenerative Medicine 

หรอืเวชศาสตรช์ะลอวยัและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหวา่งการแพทย์

สมัยใหม่และการแพทย์ทางเลือก โดยจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic 

Approach) เพ่ือป้องกันและชะลอความเส่ียงจากการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวข้อง

กับความเส่ือมต่างๆ ของรา่งกาย โดยเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้และเป็นท่ีรูจ้ักกันคือ เซลล์

ต้นก าเนิดหรอืสเต็มเซลล์บ าบัด ซึ่งนอกจากจะถูกน ามาใช้ในการรกัษาโรคต่างๆ แล้ว 

สเต็มเซลล์ยังถูกน ามาใช้เพ่ือชะลอวัยและเพ่ือความงาม ซึ่งเป็นบรกิารทางการแพทย์

ท่ีเป็นจุดแข็งของไทย และได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ 

>> ตลาด Regenerative Medicine

ในปี 2019 ตลาด Regenerative Medicine หรอือุตสาหกรรมเวชศาสตรฟ์ื้ นฟูท่ัวโลก 

มีมูลค่า 31.1 พันล้านเหรยีญสหรฐั และคาดว่าภายในปี 2024 มูลค่าตลาดจะเพ่ิมข้ึน 

2.5 เท่า เป็น 76.8 พันล้านเหรยีญสหรฐั หรอืมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 19.8% ต่อปี 

โดยวิธีการรกัษาด้วยเซลล์บ าบัด (Cell Therapy) หรือที่คนไทยคุ้นหูในชื่อที่เรียกว่า

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์บ าบัด เป็นวธีิการท่ีนิยมน ามาใช้รักษามากท่ีสุด คาดว่าในปี 

2024 การรักษาด้วยเซลล์บ าบัดจะมีมูลค่า 30.6 พันล้านเหรยีญสหรัฐ มีส่วนแบ่ง

การตลาดกว่า 40% ซึ่งโรคส่วนใหญ่ท่ีนิยมท าการรกัษาด้วย Regenerative Medicine 

คือ โรคเก่ียวกับผิวหนัง ประมาณ 27.3 พันล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็น 36% ของ

มูลค่าตลาดรวม ส าหรับกลุ่มโรคอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีการรักษาด้วย Regenerative 

Medicine มากข้ึน คือ โรคในกลุ่มโรคกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเน้ือ กลุ่มโรคมะเรง็ 

โรคหลอดเลือดหัวใจ 

ส าหรบัตลาดเอเชียแปซิฟิกน้ัน มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นสอดคล้องกับเทรนด์ของ

ตลาดโลก โดยคาดว่าภายในปี 2024 จะมีมูลค่าตลาด 17.5 พันล้านเหรยีญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าจากปี 2019 ท่ีมีมูลค่า 6.0 พันล้านเหรยีญสหรฐั เติบโตเฉล่ีย 

23.8% ต่อปี 
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>> โอกาสไปต่อของ Regenerative Medicine

ตลาด Regenerative Medicine มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต สะท้อนจากอัตราการ

ขยายตัวท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตสูง

คือ การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุท่ัวโลก ความชุกของโรคท่ีเพ่ิมขึ้นในผู้สูงอายุ

เช่น โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเส่ือม โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร ์อีกท้ัง

ความชุกของโรคเรื้อรงั โดยเฉพาะโรคมะเรง็ ยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้อุตสาหกรรมน้ี

เติบโตด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี การรักษาด้วยแนวทางของ Regenerative Medicine 

ยังเป็นความหวังของผู้ป่วยในการท่ีจะช่วยรักษาโรคซึ่งจากเดิมไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท่ีเก่ียวข้องความผิดปกติทางพันธุกรรม อาทิ 

โรคธาลัสซีเมีย 

Krungthai COMPASS มองวา่ Regenerative Medicine จะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน

การบ าบัดรักษาโรคหรือรักษาภาวะผิดปกติของร่างกายในอนาคตตามเทรนด์ของ

ตลาดโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกและทางรอดของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงในกลุ่มโรคความ

เส่ือมและโรคเร ื้อรงัต่างๆ แล้ว ในมุมของโอกาสทางธุรกิจ มองว่า การขยายตลาดในกลุ่ม

การบรกิารด้าน Regenerative Medicine จะเป็นโอกาสหน่ึงของผู้ประกอบการด้าน

ธุรกิจบรกิารทางการแพทย์ในการสรา้งรายได้และมูลค่าเพ่ิมจากการให้บรกิารท่ีครบ

วงจรและตอบโจทย์การรกัษาท่ีรองรบัเทรนด์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

รปูที่ 7 มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโต Regenerative Medicine ของโลก 

ที่มา: Mordor Intelligence

2019

31.1 
พันล้านเหรยีญสหรฐั

2024

76.8 
พันล้านเหรยีญสหรฐั

CAGR
(2019-2024)

19.8%
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Section3

Reproductive 
Medicine

…บรกิารทางการแพทย์
แห่งความหวงั

 ความหวงัของผู้มีบุตรยาก
 ความหวงัในการสรา้งรายได้สู่

อตุสาหกรรมการแพทย์
 ความหวงัในสรา้งรายได้เข้าสู่

ประเทศจากตลาดท่องเท่ียว
ส าหรบัผู้มีบุตรยาก (Fertility 
tourism)
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ปัจจุบันภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยขึ้น และเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยา

ยุคใหม่ เน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานกันช้าลง เพราะการใช้เวลาหมดไปกับการเรยีน 

การท างาน อีกท้ังทัศนคติท่ีจะมีบุตรเม่ือมีความพรอ้มด้านการเงนิหรอืหน้าท่ีการงาน

แล้วเท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่ความพรอ้มดังกล่าวจะมาพรอ้มกับอายุท่ีมากแล้ว ขณะท่ีวถีิ

การด าเนินชีวติในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับมลภาวะ ความคร่าเครง่และความเครยีดจาก

การท างาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ท้ังการด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหร ีจ่ัด ล้วนส่งผลให้

สมรรถภาพการมีบุตรลดลง ซึ่งปัญหาน้ีไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนกับคู่สามีภรรยายุคใหม่ท่ัวโลก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) ของสหรฐัอเมรกิาท่ีพบว่าอัตราการต้ังครรภ์ในกลุ่ม

อายุ 35 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สะท้อนจากข้อมูลล่าสุดในปี 2017 อัตราการคลอด

บุตรของสตรอีายุ 35 ปีข้ึนไปในสหรฐัอเมรกิา คือ 64.8 ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 

1,000 คน เพ่ิมข้ึน 12.8% จากปี 2007 ท่ีมีค่าเท่ากับ 57.8 ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 

1,000 คน ส าหรบัประเทศไทย ในปี 2017 อัตราการคลอดบุตรของสตรอีายุ 35 ปีข้ึนไป 

เท่ากับ 39.8 ต่อ 1,000 ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน เพ่ิมข้ึน 12.4% จากปี 

2007 ท่ีมีค่าเท่ากับ 35.4 ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ด้วยเหตุผลข้างต้น

จะป็นตัวช่วยผลักดันให้ตลาด Reproductive Medicine หรอืตลาดบรกิารรกัษาภาวะ

มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต 

เพราะนอกจากจะช่วยให้โอกาสต้ังครรภ์ส าเรจ็สูงข้ึนแล้วยังช่วยลดความเส่ียงจากการ

แท้งบุตร และช่วยให้มีโอกาสท่ีได้บุตรท่ีปกติ แข็งแรง ไม่มีโรคผิดปกติทางพันธุกรรม 

รวมถึงสามารถก าหนดช่วงเวลาท่ีจะวางแผนจะต้ังครรภ์ได้
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>> เทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์...ตัวช่วยส าหรบัคนมีบุตรยาก

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเจรญิก้าวหน้าท าให้เกิดเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ท่ีจะเข้ามา

เป็นตัวช่วยตอบโจทย์คู่สมรสท่ีอยากมีบุตรแต่กลับต้องเผชิญปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก 

โดยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ท่ีส าคัญจะเข้ามาช่วยเพ่ิมโอกาสในการต้ังครรภ์ ได้แก่

 IVF without ICSI หรอืการท าเด็กหลอดแก้ว

 IVF with ICSI หรอืการท าเด็กหลอดแก้วท่ีต้องท าการช่วยปฏิสนธิรว่มด้วย

 IUI (Intrauterine Insemination) หรอืการผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่

โพรงมดลูก

 Surrogacy หรอืการอุ้มบุญ

>> อนาคตตลาด Reproductive Medicine 

ภาพรวมตลาดบรกิารรกัษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์

ของโลกมีมูลค่ากว่า 14,913 ล้านเหรยีญสหรฐั ในปี 2019 และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 

22,959 ล้านเหรยีญสหรฐั ในปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 9.0% ต่อปี โดยวธิี

ท่ีได้รบัความนิยมอย่างแพรห่ลาย คือการท าเด็กหลอดแก้ว ซึ่งเป็นการปฏิสนธินอก

รา่งกาย หรอืท่ีเรยีกกันติดปากว่า IVF (In vitro fertilization) ซึ่งในปัจจุบันแบ่ง

การรกัษาเป็น 2 แบบ คือ  IVF without ICSI (เรยีกส้ันๆ ว่า IVF) เป็นการท าเด็ก

หลอดแก้วแบบเดิม และ IVF with ICSI (เรยีกส้ันๆ ว่าอ๊ิกซี่, ICSI: Intracytoplasmic 

Sperm Injection) ส าหรบัการรกัษาแบบ ICSI น้ัน จะมีข้ันตอนคล้ายการท า IVF 

แต่แตกต่างตรงท่ี IVF จะเป็นการปฏิสนธิภายนอกรา่งกายท่ีปล่อยให้มีการคัดเลือก

ตามธรรมชาติ โดยการน าไข่และอสุจิหลายตัวจะถูกน าไปผสมในจานเพาะเล้ียง ซึ่ง

อสุจิตัวท่ีแข็งแรงท่ีสุดจะว่ายเข้ามาผสมกับเซลล์ไข่ตามธรรมชาติ แต่ ICSI แพทย์จะ

ท าการคัดเชื้ออสุจิท่ีแข็งแรงท่ีสุดตัวเดียว แล้วใช้เข็มฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง 

ท้ังน้ี การรกัษาแบบ ICSI ก าลังได้รบัความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวธิีการรกัษา

ภาวะมีบุตรยากท่ีมีโอกาสต้ังครรภ์ส าเรจ็สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับวธิีการรกัษาอ่ืนๆ ข้อมูล

จาก  Allied Market Research ได้คาดการณ์การเติบโตของการรักษาแบบ ICSI 

ของโลก ในปี 2024 จะมีมูลค่ากว่า 13,918 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ท่ีมี

มูลค่า 8,516 ล้านเหรยีญสหรฐั เกือบ 1.7 เท่า หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 10.3%
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รปูที่ 8 มูลค่าตลาด Reproductive Medicine ของโลก แบ่งตามวธีิการรกัษา ปี 2019

ที่มา: Allied Market Research

ที่มา: Allied Market Research

2,916
3,385

3,915
4,512

5,180
5,926

2019 2020 2021 2022 2023 2024

รปูท่ี 9 มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของการท่องเท่ียวส าหรบัผู้มีบุตรยาก (Fertility Tourism) ของโลก

หน่วย: ล้านเหรยีญสหรฐั

IVF with ICSI         IVF without ICSI                  IUI                       Surrogacy                    Others

2019

8,516
ล้านเหรยีญสหรฐั

CAGR
(2019-2024)

10.3%

CAGR
(2019-2024)

9.1%

CAGR
(2019-2024)

4.2%

CAGR
(2019-2024)

2.2%

CAGR
(2019-2024)

3.6%

2024

13,918
ล้านเหรยีญสหรฐั

2019

3,908
ล้านเหรยีญสหรฐั

2019

1,849
ล้านเหรยีญสหรฐั

2019

330
ล้านเหรยีญสหรฐั

2019

309
ล้านเหรยีญสหรฐั

2024

6,027
ล้านเหรยีญสหรฐั

2024

2,275
ล้านเหรยีญสหรฐั

2024

369
ล้านเหรยีญสหรฐั

2024

369
ล้านเหรยีญสหรฐั

ปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ 

ทางการแพทย์เติบโต คือ การขยายตัวของตลาดท่องเท่ียวส าหรบัผู้มีบุตรยาก (Fertility 

Tourism) ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับข้อมูลของ Allied Market Research

ท่ีคาดว่าตลาดท่องเท่ียวส าหรบัผู้มีบุตรยากท่ัวโลกจะมีมูลค่ากว่า 5,926 ล้านเหรยีญ

สหรฐั ในปี 2024 หรอืคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.8 แสนล้านบาท เติบโตเฉล่ีย 15.2% ต่อปี ซึ่ง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดท่ีมีมูลค่าและการเติบโตสูงท่ีสุด โดยมีมูลค่ากว่า 

1,996 ล้านเหรยีญสหรฐั เติบโตเฉล่ีย 16.8% ต่อปี ส าหรบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ Fertility Tourism ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย 

ไทย ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย
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ประเทศไทยมีศักยภาพและมีชื่อเสียงในการรกัษาภาวะมีบุตรยาก โดยปัจจบุันมีสถานพยาบาล

ของไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์จากกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพจ านวน 99 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาล

ภาครฐั 15 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 31 แห่ง และคลินิกอีก 53 แห่ง

รปูที่ 10 สัดส่วนมูลค่าตลาดการท่องเท่ียวส าหรบัผู้มีบุตรยาก (Fertility Tourism) ของโลก แบ่งตามภูมิภาค ปี 2024 

ที่มา: Allied Market Research

>> ไทยพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลางด้าน Reproductive 
Medicine

รปูท่ี 11 รายช่ือสถานพยาบาลท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิารด้านเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ุทางการแพทย์

SCAN

Europe

11%

Asia-Pacific

34%

South America & Middle East & Africa

25%

North America 

30%
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>> Fertility Tourism ช่วยหนุนตลาด IVF ในไทย

Krungthai COMPASS มองวา่ ตลาดบรกิารรกัษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วย

เจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ในไทยยังมีโอกาสเติบโตสอดคล้องกับเทรนด์ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรกัษาด้วยการท าเด็กหลอดแก้ว ซึ่งไทยมีชื่อเสียงและคุณภาพ

การรกัษาเป็นท่ียอมรบัในระดับนานาชาติ โดยจุดเด่นส าคัญท่ีนอกเหนือจากชื่อเสียง

ของแพทย์ คุณภาพและมาตรฐานการรกัษา และการบรกิารท่ีดีจากแพทย์และพยาบาล 

คือ ค่ารกัษาพยาบาลในไทยถูกกว่าประเทศคู่แข่งและประเทศชั้นน าอย่างสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่งจากข้อมูลของ Medical Tourism Association พบว่า ค่าบรกิารการท าเด็กหลอดแก้ว

ของไทยถูกกว่าสหรฐัอเมรกิาถึง 67% และยังถูกกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่าง

สิงคโปรแ์ละมาเลเซีย ถึง 72% และ 41% ตามล าดับ 

โดยเรามองว่า การเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วย

เจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการท าเด็กหลอดแก้วท้ัง IVF และ ICSI จะเข้ามา

มีบทบาทในการสรา้งรายได้ให้กับธุรกิจบรกิารทางการแพทย์ของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเฉพาะทางด้านการรกัษาผู้มีบุตรยาก และส่ิงท่ี

ส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ตลาดบรกิารรกัษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์

ทางการแพทย์ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือ การขยายตัวของตลาดท่องเท่ียว

ส าหรบัผู้มีบุตรยาก หรอืท่ีเรยีกวา่ Fertility Tourism ซึง่กลุ่มลกูค้าส าคัญยังคงเป็น

ชาวจนีท่ีคาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองหลังจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ Covid-19 

คล่ีคลายลง ตามความต้องการมีบุตรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีรฐับาลจีนได้ประกาศ

ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและส่งเสรมิการมีบุตรคนท่ี 2 ของกลุ่มคู่สมรสชาวจีนมา

ต้ังแต่ปี 2016 และยังมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกกฎข้อบังคับท่ีเข้มงวดในการควบคุมการ

มีบุตรของครอบครวัชาวจีนอีกด้วย ท้ังน้ี ในปี 2019 การท าเด็กหลอดแก้วในไทยมีมูลค่า

กว่า 3.0 พันล้านบาท และคาดว่าอาจแตะระดับ 4.3 พันล้านบาทในปี 2024 หรอืเติบโต

เฉล่ียปีละ 7.5% อย่างไรก็ดี การเติบโตของตลาดการท าเด็กหลอดแก้วของไทยยังมี

ข้อจ ากัดด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

การเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ท่ียังไม่เปิดกว้างให้มีการอุ้มบุญแทนหญิงโสด 

ชายโสด ชายหญิงท่ีอยู่กินฉันสามีภรยิาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส รวมถึงคู่รกัเพศ

เดียวกัน หรอืกลุ่ม LGBT ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

Krungthai COMPASS มองวา่ ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ตลาดบรกิารรกัษาภาวะมี

บุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจรญิพันธุ์ทางการแพทย์ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืนนอกเหนือจากชื่ อเสียงของแพทย์แล้ว คือ การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี

การแพทย์ท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงและมีการเปล่ียนแปลงรวดเรว็กว่าในอดีต 

ซึ่งเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะให้ผลการรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีปรบัตัวได้เรว็และก่อนผู้อื่น ก็จะมีโอกาสทางธรุกิจที่ดีเหนือคู่แข่ง 
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สรุป

ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าน้ี ภาพการเป็น Medical Hub ของไทยจะชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะ

การบรกิารทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพ

เป็นท่ียอมรบัของนานาชาติ และท่ีส าคัญนวตักรรมทางการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามี

บทบาทในการรกัษาพยาบาล การป้องกันและการส่งเสรมิสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ซึ่ง 3 เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ท่ีจะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub

อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ 1. Precision Medicine หรอืการแพทย์แม่นย า 2. Regenerative 

Medicineหรอืเวชศาสตรฟ์ื้ นฟูสภาวะเส่ือม 3. Reproductive Medicine หรอืเวชศาสตร์

การเจริญพันธ์ ุ ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์แล้ว

ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจากจ านวนนักท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ท่ีเพ่ิมขึ้น จากศักยภาพการเติบโตของการ

บรกิารด้านสุขภาพ เป็นโอกาสท่ีดีให้ผู้ประกอบการท้ังกลุ่มผู้ให้บรกิารทางการแพทย์ 

อาทิ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเฉพาะทาง ในฐานะ Healthcare Provider นอกจากนี้ 

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจส่งผลให้กลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่ม

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ ได้มุ่งสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ธุรกิจศนูย์บรกิารสุขภาพแบบครบวงจร (Wellness Center) ท่ีเน้นการป้องกันโรค 

การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้ นฟูสภาพและสมรรถภาพร่างกาย ตามเทรนด์ของ

ผู้คนท่ีตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

สุจิตรา มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากว่า 7 ปี ปัจจุบัน

ดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจการแพทย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และกลุ่มธุรกิจ

เคร ื่องส าอาง อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร ื่องมือ

และอุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจผลิตเคร ื่องส าอาง โดยก่อนหน้ามีประสบการณ์

วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจเคร ื่องใช้ไฟฟ้า 

รวมถึงธุรกิจเคร ื่องจักรกลการเกษตร

สุจิตรา จบการศึกษาปรญิญาตร ี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์

เกษตร จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ (MBE) จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สุจติรา อนัโน
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