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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 >>
อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีภาครัฐคาดหวังว่าจะเป็น

ฟันเฟืองส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ

เม่ือประเทศไทยได้อันดับท่ี 5 ของโลก จากการจัดอันดับประเทศท่ีมีความม่ันคง

ทางสุขภาพ (Global Health Security Index : GHS) ปี 2021 โดยมหาวทิยาลัย

จอนส์ ฮอปกินส์ สหรฐัอเมรกิา หลังสามารถบรหิารจัดการระบบสาธารณสุขในช่วง

การระบาดของโควดิ-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป้าหมายส าคัญคือ การผลักดัน

ให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบมีความเป็นไปได้มากขึ้น

Krungthai COMPASSมองว่า ส่วนส าคัญท่ีจะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น 

Medical Hubอย่างเต็มรูปแบบ คือ การยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ท่ีส าคัญของไทย

ให้ทัดเทียมนานาชาติใน 3 มิติ อันได้แก่ 1. การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ 

(Biopharmaceuticals) เพ่ือต่อยอดจากผู้ผลิตยาชื่อสามัญสู่ฐานการผลิตส าคัญ

ในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ 2. การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ด้วย BCG Model 3. การชูจุดเด่นด้านบริการทางการแพทย์เพ่ือมุ่ง

สู่การเป็น World Class Medical Service Hub ซึ่งจะช่วยสรา้งรายได้เข้าประเทศ

เป็นมูลค่ามหาศาล และช่วยลดการพ่ึงพิงการน าเข้ายา เคร ื่องมือแพทย์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ อีกท้ังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครฐัในการ

ดูแลด้านสาธารณสุขในระยาว และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 

ท้ังน้ี คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 การเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ท้ัง 3 มิติ

จะสรา้งรายได้เข้าประเทศถึง 8 แสนล้านบาท 

อย่างไรก็ดี การจะผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยข้ึนแท่นผู้น าใน

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจนกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

(Medical Hub) อย่างยั่งยืนน้ัน ต้องอาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วน ท้ังนโยบาย

สนับสนุนจากภาครฐัท่ีเอ้ือให้เกิดการลงทุน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวจิัยและ

พัฒนาด้านการแพทย์ ควบคู่กับการลงทุนจากภาคเอกชนท่ีมีความพรอ้มท้ังด้าน

องค์ความรู ้ทรพัยากร และเงนิลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่าง

บูรณาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ัง Ecosystem

เผยแพร:่ มกราคม 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ สุจติรา อนัโน
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การต่อยอด

อตุสาหกรรมยาจาก

ผู้ผลิตยาชื่อสามัญ 

สู่ฐานการผลิตส าคัญ

ในอตุสาหกรรม

Biopharmaceuticals

การยกระดับ

อตุสาหกรรมเครื่องมือ

และอปุกรณ์

ทางการแพทย์ด้วย

BCG Model

การชู
จุดเด่น
ด้านบรกิาร
ทางการแพทย์
เพ่ือมุ่งสู่การเปน็
World Class 
Medical 
Service Hub 

Thailand
Medical 

Hub

การยกระดับ
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อุตสาหกรรม
การแพทย์
ท่ีส าคัญ

จะช่วยผลักดัน
ให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมาย
การเป็น Medical Hub

ในปี

2027

จะสรา้งรายได้
เข้าประเทศ

สูงถึง

8.0
แสนล้านบาท 

แนวโน้มการเติบโตในตลาดโลก

ท่ีมา: ReportCrux Market Research, The Insight Partners และ Allied Market Research

Biopharmaceuticals Medical Devices Medical Tourism

244.1 463.7 104.7

273.7

10.6% 6.1% 12.8%

ปี 2027

CAGR

(พันล้าน USD)

ปี 2019
(พันล้าน USD)

546.6 744.1
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ยาแผนปัจจบัุน ยาสมุนไพรไทย

เครื่องส าอาง อาหารเสรมิเพ่ือสุขภาพ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

การจดัการศึกษาระดับปรญิญาและหลังปรญิญา 
(Professional and post graduate)

การจดัการศึกษาระดับแรงงานมีฝีมือ 
(Skill labor)

การจดัประชุมนานาชาติ (MICE)

บรกิารรกัษาพยาบาล

บรกิารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

บรกิารห้องปฏิบัติการ

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรอื Medical Hub เป็นหน่ึงในเป้าหมาย

ของภาครฐั ท่ีต้องการให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) ระบุองค์ประกอบ

ส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ของไทย คือ

1. Wellness Hub: ศูนย์กลางบรกิารเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ

2. Medical Service Hub: ศูนย์กลางบรกิารทางการแพทย์

3. Academic Hub: ศูนย์กลางบรกิารวชิาการและงานวจิัย

4. Product Hub: ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

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

บรกิารนวดไทยเพ่ือสุขภาพ/
สปาเพ่ือสุขภาพ

บรกิาร Thalasso
Therapy/Climato Therapy

บรกิารแบบพ านักระยะยาวเพ่ือ
สุขภาพ (Long Stay for Health)

บรกิารนวดเพ่ือเสรมิสวย บรกิาร Medical Spa บรกิารสปาน้าพุรอ้น

บรกิารแบบ Health Resort บรกิารแบบ Rehabilitation 
Center
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อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ียืดเยื้อกว่าท่ี

หลายฝ่ายคาดไว้ แม้จะเป็นอุปสรรคท่ีกดดันต่อการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

แต่ขณะเดียวกันการท่ีไทยสามารถบรหิารจัดการระบบสาธารณสุขได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในช่วงท่ีโควดิ-19 ระบาด จนได้รบัการจัดอันดับเป็นประเทศท่ีมี

ความม่ันคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index : GHS) อันดับท่ี 5 

ของโลก และอันดับท่ี 1 ของเอเชีย โดยมหาวทิยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns 

Hopkins Center for Health Security) สหรฐัอเมรกิา ก็เป็นปัจจัยท่ีช่วยหนุน

ความหวังในการเป็น Medical Hub ของไทยได้ โดย Krungthai COMPASS 

มองว่า ส่วนส าคัญท่ีจะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวได้มากขึ้นอีก คือ 

การยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ท่ีส าคัญของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ อัน

ได้แก่ 1. การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) 

เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมยา 2. การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย BCG Model 3. การเป็น World Class Medical 

Service Hub 

ท้ังน้ี การยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ท้ัง 3 มิติน้ี อยู่ใน 2 องค์ประกอบ

ส าคัญท่ีภาครัฐก าหนดให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคล่ือนสู่การเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product 

Hub) และศูนย์กลางบรกิารทางการแพทย์ (Medical Service Hub) ท่ีไทยมี

ศักยภาพ และมีความพรอ้มในการพัฒนาได้เรว็ อีกท้ังยังเป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ 

ขณะท่ีหลายประเทศท่ีมุ่งสู่การเป็น Medical Hub เช่นเดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร ์

เกาหลีใต้ ต่างให้ความส าคัญกับการยกระดับด้านการบรกิารทางการแพทย์ และ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์ และเคร ื่องมือแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยี

ข้ันสูงเช่นเดียวกัน เน่ืองจากมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นและเป็นเทรนด์ท่ีจะ

สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกในอนาคต นอกจากน้ี 

ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อีก 2 องค์ประกอบท่ีเหลือ อันได้แก่ ศูนย์กลาง

บรกิารเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness Hub) และศูนย์กลางบรกิารวชิาการ

และงานวจิัย (Academic Hub) ได้อีกด้วย
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ต่อยอดอุตสาหกรรมยา
จากผู้ผลิตยาช่ือสามัญสู่...
ฐานการผลิตส าคัญ
ในอุตสาหกรรม 
Biopharmaceuticals

Section1
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อุตสาหกรรมยาท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามอัตราการเกิดโรคท่ี

สูงข้ึน ขณะท่ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญท่ีท าให้อุตสาหกรรมยา

พัฒนาไปอย่างรวดเรว็ ท้ังน้ี จากข้อมูลของ Fortune Business Insights ระบุว่า 

มูลค่าตลาดยาของโลกมีแนวโน้มท่ีจะแตะระดับ 2.15 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั 

ในปี 2027 หรอืมีอัตราเติบโตเฉล่ียท่ี 7.2% ต่อปี (CAGR ปี 2019-2027)
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รูปท่ี 2 มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมยาท่ัวโลก

ที่มา: Fortune Business Insights

ตลาดยาของโลกเติบโตเฉล่ียปีละ 7.2% (CAGR ปี 2019-2027) โดยในปี 2027 คาดวา่จะมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 
2.15 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั

>> อุตสาหกรรมยาของไทย เป็นอย่างไร?

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาชื่อสามัญ ซ่ึงปัจจุบันมีสัดส่วนมากท่ีสุดท่ี 

49% ของตลาดยาโดยรวมของไทย ส่วนหน่ึงเพราะภาครฐัให้การสนับสนุนให้ใช้

ยาชื่อสามัญทดแทนยาสิทธิบัตรหรอืยาต้นแบบท่ีมีราคาแพง ท้ังน้ี จากข้อมูลล่าสุด 

(24 Dec 2021) ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนัท้ังหมด 178 ราย ใน

จ านวนน้ีมีสัดส่วนโรงงานท่ีได้การรบัรองมาตรฐาน GMP PIC/S ถึง 85% หรอื 

จ านวน 151 ราย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้รบัการ

รับรองเป็นสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme) มาต้ังแต่ปี 2016 เป็นล าดับท่ี 49 จากจ านวนสมาชิกในปัจจุบันท้ังหมด 

54 ประเทศ โดยในภูมิภาคเอเชียมีประเทศท่ีได้รบัการรบัรอง ได้แก่ สิงคโปร ์

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไทย และตุรกี อย่างไรก็ดี 

ไทยยังต้องพ่ึงพิงการน าเข้ายาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มยาสิทธิบัตร

ของผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชั้นน าของโลก ซึ่งท่ีผ่านมามูลค่าน าเข้ายาของไทยจะอยู่ท่ี

ประมาณปีละ 7 หม่ืนล้านบาท แต่ในปี 2021 มูลค่าน าเข้ายาขยับข้ึนเป็น 1.16 

แสนล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการน าเข้าวัคซีนป้องกันเชื้อโควดิ-19

2,151.1

1,230.2

2019 2027

พันล้านเหรยีญสหรฐั

พันล้านเหรยีญสหรฐั
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รูปท่ี 3 สัดส่วนตลาดยาของไทย

ที่มา: Fitch Solutions 

ข้อมูลจาก Fitch Solutions ประเมินว่า ในปี 2021 ตลาดยาของไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท 
โดยยาชื่อสามัญมีสัดส่วนมากท่ีสุด 49% รองลงมาเป็นยาสิทธิบัตรหรอืยาต้นแบบ 32% และอีก 19% เป็น
ยาจ าหน่ายหน้าเคาน์เตอร ์หรอืท่ีเรยีกวา่ ยา OTC (Over-the counter drugs) 

ส ำหรบัแนวโน้มมูลค่ำตลำดยำของไทย Fitch Solutions ประเมินว่ำ ในปี 2027 

(CAGR ป ี2019-2027) มูลค่าตลาดยาอาจแตะท่ีระดับ 2.79 แสนล้านบาท คิดเป็น

อัตราเติบโตเฉล่ียปีละ 5.4% ยังต่ำกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียของตลำดยำของโลก 

และหำกคิดเป็นส่วนแบ่งตลำด จะพบว่ำ มูลค่ำตลำดยำไทยมีสัดส่วนเพียง

ประมำณ 0.4% ของมูลค่ำตลำดยำโลก 

รูปท่ี 4 มูลค่าตลาดยาของไทย (แสนล้านบาท)

ตลาดยาในประเทศคาดวา่จะมีมูลค่ากวา่ 2.79 แสนล้านบาท ในปี 2027 หรอืมีอัตราเติบโตเฉล่ีย (2019-2027) 
5.4% ต่อปี 

ที่มา: Fitch Solutions

ยาจ าหน่ายหน้าเคาน์เตอร์
(OTC drugs)

ยาท่ีมีสิทธิบัตร
(Patented drugs)

ยาชื่อสามัญ
(Generic drugs)

49% 32% 19%

2019 20272021

1.83
แสนล้านบาท

2.00
แสนล้านบาท

2.79
แสนล้านบาท
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อย่างไรก็ดี ตลาดยาของไทยอาจเติบโตได้ในอัตราท่ีสูงกว่าท่ี Fitch Solutions 

ประมาณการ หากสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ หรอื 

Biopharmaceuticals ซึ่งหลังจากท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่าง

ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2020 ท าให้อุตสาหกรรมน้ี ซ่ึงเป็น Sub sector หน่ึงของ

อุตสาหกรรมยาขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นท่ีสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการ

วจิัยและพัฒนายาและวัคซีนท่ีจะเข้ามาช่วยยับยั้งการแพรร่ะบาดน้ีให้ได้ และท่ี

ส าคัญ อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals จะเป็นเทรนด์การผลิตยาท่ีส าคัญ

ในอนาคต และยังเป็นหน่ึงในเป้าหมายของภาครฐัท่ีต้องการสนับสนุนให้เกิด

การผลิตยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรมตามแผน BCG Model

>> Biopharmaceuticals คืออะไร?

Biopharmaceuticals มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าชีวเภสัชภัณฑ์ หรือยาชีววัตถุ 

เป็นผลิตภัณฑ์ยาท่ีผลิตขึ้นโดยใช้ส่ิงมีชีวิตหรือได้จากส่ิงท่ีมีชีวิต โดยปัจจุบัน

ส่วนใหญ่ได้จากเทคโนโลยีการตัดต่อทางพันธุกรรมเพ่ือสรา้งดีเอ็นเอสายผสม 

(recombinant DNA หรอื rDNA) จากสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวติต่างชนิดกัน 

เพ่ือให้ได้โมเลกุลของ DNA ท่ีสามารถผลิตโปรตีนท่ีเหมาะสมส าหรบัการพัฒนา

เป็นยาส าหรบับ าบัดรักษาและป้องกันโรคต่างๆ หลายกลุ่มได้แก่ ยาในกลุ่ม 

Monoclonal Antibody, Hematopoietic growth factors, Cytokines & 

Interferons, Hormones, Enzymes และ Vaccines เป็นต้น 1

1 ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร ์สภาเภสัชกรรม

>> โครงสรา้งผลิตภัณฑ์ Biopharmaceuticals มีอะไรบ้าง?

ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceuticals ท่ีมียอดขำยสูงสุด 4 อนัดับแรก คือ

1) Monoclonal Antibody เป็นแอนติบอดีท่ีสร้ำงจำกเซลล์เม็ดเลือดขำวท่ี

ออกแบบมำให้มีควำมจ ำเพำะต่อโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน ำมำใช้เพ่ือรกัษำ

โรคมะเรง็ กลุ่มยำต้ำนกำรอกัเสบต่ำงๆ (Anti-Inflammatory Monoclonal 

Antibodies) โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรอื SLE (โรครูมำตอยด์ โรคภูมิแพ้ และ

โรคสะเก็ดเงนิ)

2) Recombinant Hormones ท่ีได้รับควำมนิยม ได้แก่ Recombinant 

Insulin ท่ีใช้ในกำรรักษำผู้ป่วยโรคเบำหวำน Recombinant Human 

Growth Hormones ท่ีใช้ในกำรรกัษำควำมผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจำกฮอรโ์มน

ต่อมใต้สมอง เช่น เด็กท่ีมีกำรเจรญิเติบโตล้มเหลว กลุ่มอำกำรเน้ืองอก 
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รูปท่ี 5 สัดส่วนมูลค่าตลาด Biopharmaceuticals ของโลก แบ่งตามชนิดของยา ปี 2020

ที่มา: Mordor Intelligence

ท้ังน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ได้ก ำหนดกำรข้ึนทะเบียนยำชีววัตถุไว้ 

4 ประเภท คือ 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ซึ่งเป็นแอนติบอดีท่ีสรา้งจากเซลล์
เม็ดเลือดขาวท่ีออกแบบมาให้มีความจ าเพาะต่อโรค มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะถูก
พัฒนาเพ่ือมารกัษาผู้ป่วยมะเรง็แล้ว ยังถูกน ามาใช้ในการรกัษาอาการป่วยโควดิ-19 อีกด้วย

3) Vaccines คือ ยำชีววัตถุหรอืแอนติเจนท่ีผลิตมำจำกเชื้อโรคหรอืพิษของ

เชื้อโรคท่ีถูกท ำให้ไม่สำมำรถก่อโรคได้แต่ยังคงกระตุ้นให้รำ่งกำยสรำ้ง

แอนติบอดีหรอืภูมิคุ้มกันได้ ซึ่งเป็นยำชีววัตถุท่ีทุกคนน่ำจะรู้จักและ

คุ้นเคยมำกท่ีสุด

4) Recombinant Growth Factors เป็นกลุ่มยำชีววัตถุท่ีใช้ส ำหรับรักษำ

ผู้ปว่ยไตวำยเร ื้อรงั แก้ไขภำวะโลหิตจำง และใช้ในกำรรกัษำโรคมะเรง็

36%                      15%          15%        8%    6% 6%  3%      11%

Monoclonal Antibodies
Recombinant 

Hormones

Vaccines

Recombinant 
Growth 
Factors

Synthetic 
Immunomodulators

Cell and 
Gene 
Therapies

Other 
Product 
Types

Recombinant 
Proteins

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชีวเภสัชภัณฑ์ 
(Biopharmaceuticals)

ยาชีววตัถตุ้นแบบ
(Originator 
Biological
Product)

ยาชีววตัถอุ้างอิง 
(Reference 
Biological 
Medicinal 

Product: RBP) 

ยาชีววตัถท่ีุยอมรบั
อย่างแพรห่ลาย

(Well-Established 
Biological 

Medicinal Products)

ยาชีววตัถคุล้ายคลึง
(Biosimilars)

ยาชีววตัถุท่ีได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนภายใต้
เงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียน เป็น
ผลิตภัณฑ์แรกในโลก 
ซึ่งยากลุ่มนี้จะได้รบั
ความคุ้มครองตาม
ระยะเวลาของ
สิทธบิัตรยา

ยาชีววตัถุต้นแบบท่ีมี
การขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทยแล้ว ใช้
ส าหรบัน ามาใช้อ้างอิง
ในการศึกษา
เปรยีบเทียบความ
คล้ายคลึงกันกับ 
ยาชีววตัถุคล้ายคลึง
โดยตรง

ยาชีววตัถุท่ีได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนและวาง
จ าหน่ายมาแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ง โดย
ได้รบัการพิสูจน์ใน
ด้านคณุภาพ ความ
ปลอดภัย และ
ประสิทธภิาพ 

ยาชีววตัถุท่ีมีตัวยา
ส าคัญเดียวกับ
ยาชีววตัถุต้นแบบ และ
มีลักษณะคล้ายคลึง
ในแงค่ณุภาพ ความ
ปลอดภัย และ
ประสิทธภิาพ เมื่อ
เปรยีบเทียบกับยา
ชีววตัถุอ้างอิงที่ได้รบั
การขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างเต็มรปูแบบ หรอื
หมายถึงยาชีววตัถุท่ี
หมดสิทธบิัตรยาแล้ว
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>> ตลาด Biopharmaceuticals จะโตได้แค่ไหน

อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เติบโตอย่างรวดเรว็ โดย

มีตัวเรง่ส าคัญคือการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ซึ่งจากข้อมูลของ ReportCrux

Market Research ระบุว่า มูลค่าอุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ท่ัวโลก 

ในปี 2019 มีมูลค่า 2.44 แสนล้านเหรยีญสหรฐั และจะมีมูลค่าสูงข้ึนกว่าเท่าตัว

ท่ี 5.47 แสนล้านเหรยีญสหรฐั ในปี 2027 หรอืเติบโตเฉล่ีย 10.6% ต่อปี (CAGR

ปี 2019-2027) สูงกว่าอัตราเติบโตเฉล่ียของตลาดยาโดยรวม ขณะท่ีข้อมูลจาก 

Mordor Intelligence คาดการณ์ว่า ในปี 2025 ทวปีอเมรกิาเหนือ จะมีส่วนแบ่ง

ตลาดมากท่ีสุด 44.3% รองลงมา คือ ยุโรป 26.7% และเอเชียแปซิฟิก 22.8%

ตามล าดับ ท้ังน้ี กลุ่มยาท่ีใช้รกัษาโรคมะเรง็ (Oncology) เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่า

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มยาท่ีใช้รกัษาโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune

Disorders)

รูปท่ี 6 มูลค่าตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของอตุสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ท่ัวโลก 
(พันล้านเหรยีญสหรฐั)

ที่มา: ReportCrux Market Research

ในปี 2027 อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ท่ัวโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 5.47 แสนล้าน

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 17 ล้านล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี 10.6% (ปี 2019-2027)

546.6

244.1

2019 2027

พันล้านเหรยีญสหรฐั

พันล้านเหรยีญสหรฐั



14

>> โควดิ-19 ตัวเรง่ส าคัญในอุตสาหกรรม Biopharmaceuticals

รูปท่ี 7 สัดส่วนมูลค่าตลาดยาท่ัวโลก 

ในปี 2021 กลุ่มยาชีวเภสัชภัณฑ์ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นชัดเจนจากปี 2019 หลักๆ มาจากการผลิตวคัซีนป้องกัน
เชื้อโควดิ-19

ยา Biopharmaceuticals เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการรกัษาโรคในปัจจุบัน เช่น 

โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง เน่ืองจาก

เป็นยาท่ีออกฤทธิ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง มีประสิทธิภาพในการรกัษาท่ีดี และมี

ผลข้างเคียงท่ีน้อยกว่ายาเคมีสังเคราะห์ ท้ังน้ี จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ส่งผลให้ยา Biopharmaceuticals เป็นท่ีรูจ้ักแพรห่ลายมากขึ้น โดยมีบทบาท

ส าคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในเชิงป้องกันการติดเชื้อ

ผ่านการคิดค้นและผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควดิ-19 และในเชิงการรกัษา

พยาบาลผ่านการพัฒนายาในกลุ่ม Monoclonal antibodies ซึ่งเป็นแอนติบอดี

ท่ีสรา้งจากเซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีออกแบบมาให้มีความจ าเพาะ ท่ีจะช่วยลดจ านวน

เชื้อไวรสัในรา่งกายของผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรกัษาในโรงพยาบาล และลด

ความเส่ียงจากการเสียชีวติได้ ท้ังน้ี จากข้อมูลของ Mordor Intelligence ระบุว่า 

มูลค่าตลาดวัคซีนในปี 2021-22 เรง่ตัวข้ึนชัดเจน โดยมีมูลค่าสูงถึง 1.06 และ 

1.30 แสนล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการวัคซีนป้องกันโควดิ-19 

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ก่อนท่ีคาดว่าจะทยอยชะลอตัวลงในปี 2023 อย่างไรก็ดี แม้ว่า

ปัจจัยบวกจากความต้องการวัคซนีป้องกันการติดเชื้อโควดิ-19 จะทยอยชะลอตัวลง 

แต่คาดว่า ยา Biopharmaceuticals จะถูกพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดน่ิง

เพ่ือตอบโจทย์การรกัษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร ื้อรงั (Non-

Communicable Diseases; NCDs) ท่ีมีอัตราการเกิดโรคสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ที่มา: MarketLine, Mordor Intelligence ประเมินโดย Krungthai COMPASS

2019 2021

72% 66%

28% 34%Biopharmaceuticals

Pharmaceuticals
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รูปท่ี 8 มูลค่าตลาดของวคัซีนท่ัวโลก (ภาพบน) และสัดส่วนมูลค่าตลาด Biopharmaceuticals ของโลก 
แบ่งตามชนิดของยา ปี 2025 (ภาพล่าง)

ที่มา: Mordor Intelligence

หน่วย: พันล้านเหรยีญสหรฐั

Oncology
22%

Autoimmune
Disorders

19%

Inflammatory and
Infectious Diseases

15%

Metabolic 
Disorders

13%

Neurological 
Diseases

9%

Cardiovascular 
Diseases

6%

Hormonal 
Disorders

3%

Other 
Diseases

13%

การผลิตวคัซีนในปี 2021-22 เรง่ตัวขึ้นชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการวคัซีนป้องกันโควดิ-19 ก่อนท่ี
จะทยอยชะลอตัวลงในปี 2023 แต่คาดว่า ในอนาคต ยา Biopharmaceuticals ยังได้รับปัจจัยบวกจาก
ความต้องการใช้ในการรกัษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคแพ้ภูมิ
ตัวเอง ท่ีมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

39.4 49.4

106.0
129.8

74.1 58.9 64.3

ปี

2025
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>> โอกาสการเป็นฐานการผลิตส าคัญในอุตสาหกรรม 
Biopharmaceuticals ของไทยอยู่ตรงไหน?

Krungthai COMPASS มองว่า อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ของไทย

ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยผู้ผลิตยาไทยมีศักยภาพและความพรอ้มท่ีจะ

ต่อยอดไปสู่การผลิตยาชีววัตถุ โดยเฉพาะกลุ่มยาชีววัตถุคล้ายคลึง โดยแนวทาง

ส าคัญท่ีจะส่งเสรมิให้อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ของไทยเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด นอกเหนือจากการยกระดับมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ให้มีมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานของต่างประเทศแล้ว ต้องมีการพัฒนาแบบ

คู่ขนาน โดยการคิดค้นและวจิัยพัฒนายาชีววัตถุต้นแบบของหน่วยงานภาครฐั 

และต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง 

(Biosimilars) ท่ีมีแนวโน้มเติบโตจากการท่ีความคุ้มครองสิทธิบัตรของยาชีววัตถุ

ต้นแบบจะทยอยหมดอายุ รวมท้ังการเป็นผู้ผลิตยาตามสัญญา (Contract

Manufacturing Organization หรอื CMO) และการเป็นผู้ผลิตรับจ้างพัฒนา

และผลิตยา (Contract Development and Manufacturing Organization

หรอื CDMO) ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้น าในอุตสาหกรรม 

Biopharmaceuticals ชั้นน าของโลก ท้ังน้ี หากภาครฐัเรง่ด าเนินการตามแผน 

BCG Model ในอุตสาหกรรมยาและวัคซีน นอกจากจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรม

ยาของไทยแล้ว ยังช่วยสรา้งบรรยากาศการลงทุนท่ีดี และดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างประเทศให้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยาท่ีส าคัญ ซึ่งนอกจากจะ

ช่วยสรา้งรายได้ให้แก่ประเทศแล้ว ยังส่งเสรมิให้เกิดการจ้างงาน และลดการ

น าเข้ายาจากต่างประเทศ อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการเจรญิเติบโตด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียท่ีได้ส่งเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี อาทิ 

อินเดีย เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์

ตัวอย่างผู้ประกอบการไทยขยายธรุกิจสู่
อตุสาหกรรม Biopharmaceuticals

BOX 1 ปัจจุบันมีบรษัิทเอกชน เล็งเห็นความส าคัญ และเทรนด์การเติบโตของ

อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals จึงมีความต้องการขยายธุรกิจไปสู่

อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ท้ังในรูปแบบของการรว่มมือกับบรษัิท

จากต่างประเทศท่ีประสบความส าเรจ็ หรอืการรว่มมือกับองค์กรของรฐั

บรษัิท ประเภทการลงทุน

บรษัิท ไบโอ เจเนเทค อินเตอรเ์นช่ันแนล 
จ ากัด (BGIC)

ด าเนินธุรกิจ และเป็นผู้พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาชีววตัถุ (Biopharmaceuticals Products) 

กลุ่ม ปตท. รว่มกับองค์การเภสัชกรรม สรา้งโรงงานผลิตยาทุกรูปแบบท่ีใช้ในการรกัษาโรคมะเรง็

บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ด าเนินการวจิัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพต่างๆ โดยมีการวจิัย พัฒนาและผลิตครบวงจร
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Section2

ยกระดับอตุสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ด้วย

BCG Model

BCG
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อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอีกหน่ึงตัวแปรส าคัญท่ีจะ

ผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายใต้

นโยบายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ 

Product hub ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะช่วยขับเคล่ือน

การเป็น Medical Hub ของไทย ซึ่งการท่ีจะก้าวไปสู่เป้าหมายน้ันได้ต้องเน้น

การผลิตเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี

ข้ันสูงให้ทัดเทียมประเทศชั้นน าของโลก แต่ปัจจุบันกลับพบว่าเคร ื่องมือ อุปกรณ์ 

และสินค้าทางการแพทย์ท่ีไทยผลิตส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน 

และเน้นการผลิตท่ีใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะพลาสติกและ

ยางพารา ท าให้ได้สินค้าทางการแพทย์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา 

ถุงมือตรวจโรค ถุงยางอนามัย สายน้าเกลือ หลอดสวน เป็นต้น
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ดังน้ัน ภาครัฐจึงต้ังเป้าท่ีจะยกระดับอุตสาหกรรมเคร ื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ของไทยให้มีความโดดเด่น และมีศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

ได้อย่างยั่งยืน ด้วย BCG Model เพ่ือเร่งให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม

รว่มกันทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐัและเอกชน จึงเป็นค าถามท่ีน่าสนใจว่า BCG Model

คืออะไร? แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ต้องท าอย่างไร? และผู้ประกอบการต้องเตรยีมตัวอย่างไรบ้าง?

แต่ก่อนท่ีจะไปท าความรู้จักกับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ใน

อุตสาหกรรมเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เรามาดูกันว่าตลาด

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

>> ตลาดเครื่องมือแพทย์เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ

ตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ตามความต้องการรกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแถบอเมรกิาเหนือ

ยุโรปตะวนัตก และเอเชียแปซิฟิก อีกท้ังยังมีปัจจัยเร่งส าคัญจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ท าให้มูลค่าตลาดโดยเฉล่ียของเครื่องมือแพทย์ท่ัวโลกเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากข้อมูลของ The Insight Partners พบว่า มูลค่าตลาด

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโลกในปี 2027 จะอยู่ที่ราว 7.44

แสนล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย 6.1% ต่อปี (CARG

ปี 2019-2027) โดยทวปีอเมรกิาเหนือ จะมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดกว่า 42.9% 

ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงสุดท่ีระดับ 7.4% ต่อปี

ขณะท่ีตลาดเครื่องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ของไทยถูกคาดการณ์วา่จะมี

มูลค่า 3.38 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2027 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียสูงถึง 

8.1% (CARG ปี 2019-2027) ซึ่งสูงกว่าการเติบโตเฉล่ียของโลก แต่ไทยยังต้อง

พ่ึงพิงการน าเข้าเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% 

ของมูลค่าตลาดเคร ื่องมือแพทย์ในประเทศ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 

โดยเฉพาะกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งในช่วง 10 ปีท่ี

ผ่านมา ไทยน าเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 6% (ปี 2021

เท่ากับ 33,000 ล้านบาท ขณะท่ีปี 2011 มีมูลค่าน าเข้า 18,488 ล้านบาท)
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รูปท่ี 9 มูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลก (ภาพซ้าย) และมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทย (ภาพขวา)

ตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกเติบโตเฉล่ียปีละ 6.1% คาดวา่ ในปี 2027 จะมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 7.44 แสนล้าน
เหรยีญสหรฐั ขณะท่ีตลาดเครื่องมือแพทย์ของไทย คาดวา่จะมีมูลค่ากวา่ 3.38 พันล้านเหรยีญสหรฐั หรือ
กวา่แสนล้านบาท ในปี 2027 มีอัตราเติบโตเฉล่ีย (ปี 2019-2027) 8.1% ต่อปี

ที่มา: The Insight Partners

จากข้อมูลล่าสุด ปี 2021 พบว่า ไทยมีมูลค่าส่งออกเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ เป็นอันดับท่ี 19 ของโลก อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกของไทยจะเป็นกลุ่ม

วัสดุทางการแพทย์ หรอืวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ท่ีใช้กระบวนการผลิตท่ีไม่

ซับซ้อน และเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงมากนัก ซึ่งไทยส่งออกเคร ื่องมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มวัสดุทางการแพทย์ เป็นอันดับท่ี 15 ของโลก

>> ไทยมีแนวโน้มท่ีจะส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มากขึ้น 
แต่เป็นสินค้าท่ีมูลค่าไม่สูง

รูปท่ี 10 มูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทย

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีส่งเสริมให้มูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทย
ในช่วงปี 2020-21 เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ที่มา: Medical Devices Intelligence Unit (MEDIU)

2019 2027

463.7
พันล้านเหรยีญสหรฐั

744.1
พันล้านเหรยีญสหรฐั

2019 2027

1,809.6
ล้านเหรยีญสหรฐั

3,381.7
ล้านเหรยีญสหรฐั

มูลค่า (ล้านบาท)          % Growth

5.9% 5.2%

-1.3%

49.2%
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รูปท่ี 11 สัดส่วนการส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทย แยกตามประเภท

ไทยส่งออกวสัดุทางการแพทย์มากท่ีสุดกวา่ 92%

ที่มา: Medical Devices Intelligence Unit (MEDIU)

>> BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ คืออะไร?

BCG Model เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าว

กระโดด และย่ังยืน โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมแบบ 3 ประสาน 

ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรชีวภาพอย่าง

คุ้มค่า เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีค านึงถึงการ

น าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และท้ัง 2 เศรษฐกิจน้ี อยู่ภายใต้

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เน้นปรบักระบวน

การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ส าหรบัการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผน 

BCG Model น้ัน ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ

ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้

เพ่ือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังน้ี เพ่ือผลักดันให้อุตสาหกรรมเคร ื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถลดการน าเข้าเคร ื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร ื่องมือแพทย์

ส่วนใหญ่ของไทย รวมท้ังกระจายโอกาสและลดความเหล่ือมล้าทางสังคมในการ

เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย

หลัก คือ “เพ่ิมการจัดซ้ือเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมของไทยอย่างน้อย 

30% ของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการวิจัยนวัตกรรมและการผลิตในประเทศ หรือ

สร้างรายได้และผลบวกทางเศรษฐกิจประมาณ 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

(ปี 2564-2568)” นอกจากจะส่งเสรมิการเติบโตของอุตสาหกรรมเคร ื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังส่งเสรมิการพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจห้องวเิคราะห์ทดสอบเคร ื่องมือแพทย์ ธุรกิจบรกิารทาง

การแพทย์ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์อีกด้วย

วสัดุทางการแพทย์

92%

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

7%

น้ายาและชุดวนิิจฉัยโรค

1%

ปี
2021
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>> แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องท าอย่างไร?

การยกระดับอุตสาหกรรมเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ตาม

แผน BCG Model จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมา

ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากท่ีผ่านมาอุปสรรคส าคัญ คือ 

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยยังไม่สามารถสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาในเร ื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานการผลิต การให้บรกิารหลังการขาย การรบัประกันสินค้า ตลอดจน

การยอมรบัจากผู้ใช้ ดังน้ัน การท่ีจะผลักดันผลงานวจิัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง

กับอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น Medical Robot for Aging, Rehabilitation 

Assistive Devices, X-ray Imaging/CT, Wearable Sensor Device + AI 

นอกจากต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีข้ันสูงหลายสาขาแล้ว ยังต้องเพ่ิมการ

ลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐานทางด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี อย่างเรง่ด่วน เพ่ือให้

สามารถดึงดูดผู้ประกอบการท่ีส าคัญระดับโลกเข้ามาประกอบกิจการหรอืวจิัย

และพัฒนาในประเทศไทย โดยส่ิงส าคัญนอกเหนือจากการวจิัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แล้ว การผลิตเคร ื่องมือแพทย์แต่ละชนิดยังจ าเป็นต้องผ่านการ

รบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร ื่องมือแพทย์ท่ีมีสเปคสูง ซึ่ง

การได้รบัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะของเคร ื่องมือแพทย์ในระดับ

สากลจะเป็นใบเบิกทางในการน าเคร ื่องมือแพทย์เหล่าน้ันออกสู่ตลาดโลก 

นอกเหนือจากการสรา้งการขยายตัวของตลาดในประเทศ
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>> มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ท่ีเป็นท่ียอมรบัของโลกมีอะไรบ้าง?

ส าหรบัมาตรฐานเคร ื่องมือแพทย์ท่ีเป็นท่ียอมรบัและใช้กันท่ัวโลก ได้แก่

1) ระบบการจดัการด้านคุณภาพส าหรบัอตุสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ (ISO 13485)

เป็นมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนมาส าหรับอุตสาหกรรม

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การออกแบบ 

การพัฒนา การผลิต การขาย การติดต้ัง และการบรกิาร โดยข้อก าหนด

ของระบบน้ีมีการน าไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย

2) มาตรฐานการบรหิารความเส่ียงส าหรบัเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

(ISO 14971) ใชใ้นการบรหิารจัดการกับความเส่ียง โดยครอบคลุมตลอดท้ัง

วัฏจักรชีวติของเคร ื่องมือแพทย์ ต้ังแต่กระบวนการต่างๆ ในการจัดการ

กับความเส่ียง รวมถึงการบ่งชี้ข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย การ

ประเมินความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง เป็นต้น

3) มาตรฐาน CE Mark for Medical Devices ปฏิบัติตาม Directive 93/42/

EEC เป็นเคร ื่องหมายแสดงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

เป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือใช้ผลการ

ทดสอบและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แบบครบทุกด้าน ด้วยการควบคุมความเส่ียง 

ต้ังแต่การออกแบบจนถึงผลสะท้อนกลับจากการใช้งานเคร ื่องมือแพทย์ 

การผลิตท่ีมีคุณภาพด้วยระบบบรหิารคุณภาพ การทดสอบด้านความ

ปลอดภัย การพิสูจน์จากข้อมูลใช้งานจรงิ และการวางแผนเตรยีมรบัส่ิงท่ี

ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรอืผู้ใช้อันเน่ืองจากเคร ื่องมือแพทย์

4) มาตรฐานการควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องมือแพทย์ เป็น

การก าหนดมาตรฐานตามแนวทางการด าเนินการของสหภาพยุโรป (EU

medical devices directive) โดยมีหมายเลขเป็น 93/42/EEC ซึ่งจะ

ครอบคลุมค าจ ากัดความของเคร ื่องมือแพทย์ การทดสอบขีดจ ากัด

การยอมรบัได้ของเคร ื่องมือแพทย์ ส่วนมาตรฐานทางเทคนิค การทดสอบ

ของเคร ื่องมือแพทย์ท่ีเรยีกว่า มาตรฐาน IEC 60601-1 Series และหากใช้

เฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปจะมีชื่อว่า EN60601-1

5) มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

เป็นมาตรฐานการรบัรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมท้ัง

ด้านวัสดุ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ และระบบ เช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์

จ าเป็นต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐาน UL น้ีด้วย ได้แก่ UL544 Medical and

Dental Equipment, UL1740 Standard for Safety for Robots and

Robotic Equipment และ UL60601-1 Medical Electrical Equipment
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ตลาดเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นตลาดท่ีใหญ่และมีมูลค่าสูง 

และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมี

มูลค่าเพ่ิมสูงท่ีไทยยังผลิตได้ไม่มาก เน่ืองจากต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการ

ผลิต เช่น เคร ื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร ์เคร ื่องวนิิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า หุ่นยนต์

ช่วยผ่าตัด ซึ่งไทยยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ 

ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่า การเรง่ด าเนินการตามแผน BCG Model 

ในกลุ่มเคร ื่องมือแพทย์ จะเป็นตัวช่วยส าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยยกระดับอุตสาหกรรม

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเร ิ่มต้น

จากการสนับสนุนจากภาครฐั เพ่ือศึกษาและวจิัยการพัฒนาเคร ื่องมือแพทย์ให้มี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้มาตรฐานสากลทัดเทียมประเทศผู้ผลิต

เคร ื่องมือแพทย์ชั้นน า รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 

ซึ่งอาจต้องอาศัยความรว่มมือกับผู้ผลิตชั้นน าจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลด

การพ่ึงพิงการน าเข้าจากต่างประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข

ในระยะยาวอย่างย่ังยืนแล้ว ยังสามารถขยายตลาดส่งออกให้กว้างข้ึนได้อีกด้วย 

ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างนวัตกรรมเคร ื่องมือแพทย์ให้มี

คุณภาพและได้มาตฐานสากล จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าการผลิต

เคร ื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชียได้ไม่ยาก
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ชูจุดเด่นด้านบรกิาร
ทางการแพทย์
มุ่งสู่การเป็น

World Class 
Medical 

Service Hub 

Section3
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ต้องยอมรบัว่าก่อนเกิดวกิฤติโควดิ-19 การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เป็นแหล่ง

รายได้ส าคัญของหลายประเทศ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ได้กระทบการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของทุกประเทศท่ัวโลก จากข้อจ ากัดใน

การเดินทางระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลายลง การแข่งขันด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์จะเข้มข้นข้ึน เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสรา้ง

รายได้เข้าประเทศได้สูง และเม่ือคิดค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวสูงกว่าการท่องเท่ียว

รูปแบบอ่ืนๆ อีกท้ังยังต่อยอดและเชื่อมโยงไปยังหลายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้อีกมาก

นอกเหนือจากโรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นหัวใจหลักของการท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์
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นอกจากน้ี จากการศึกษาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบว่า 78% ของคน

ใน 48 ประเทศท่ัวโลก มีความต้องการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

อยู่ในใจ น่ันได้สะท้อนถึงโอกาสการเติบโตของตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ใน

อนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงเกิดค าถามท่ีน่าสนใจว่า อนาคตตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ามกลาง

สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 จะเป็นไปใน

ทิศทางใด? และปัจจัยส าคัญท่ีจะผลักดันประเทศไทยให้สามารถยกระดับการ

บรกิารทางการแพทย์ให้เป็น World Class Medical Service Hub คืออะไร?

>> ทิศทางตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)

แม้ตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลกได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด

ของโควดิ-19 แต่คาดว่าจะทยอยฟื้ นตัวในปี 2022 ซึ่งเป็นการขยายตัวจากฐานต่า

ในปี 2021 ก่อนท่ีจะกลับมาฟื้ นตัวชัดขึ้นในปี 2023 และโน้มขยายตัวต่อเน่ืองใน

อนาคต ตามความต้องการแสวงหาการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล โดยมีปัจจัยสนับสนุนท่ีแข็งแกร่งท้ังจากสังคมผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพท่ีเน้นให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเชิง

ป้องกันมากข้ึน รวมถึงอัตราการเกิดโรคท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เร ื้อรงั (NCDs) ท่ีมีกระบวนการรกัษาท่ีซับซ้อนและต่อเน่ือง และมีค่าใช้จ่ายสูง

ท้ังน้ี จากข้อมูลของ Allied Market Research คาดว่า มูลค่าตลาดท่องเท่ียว

เชิงการแพทย์ของโลกในปี 2023 จะมีมูลค่า 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 เล็กน้อย และอาจแตะระดับ 8.5 ล้านล้านบาท ในปี 2027 

ด้วยอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงถึง 12.8% ต่อปี (CAGR ปี 2019-2027)

อย่างไรก็ดี คาดว่าการแข่งขันในตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์จะรุนแรงข้ึน

หลังสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คล่ีคลายลง เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่ง

ตลาดให้ได้มากท่ีสุด
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รูปท่ี 12 มูลค่าตลาด Medical Tourism ของโลก

มูลค่าตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของโลกอาจแตะระดับอาจแตะระดับ 8.5 ล้านล้านบาท ในปี 2027 ด้วย
อัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 12.8% (CAGR  ปี 2019-2027)

ที่มา: Allied Market Research

รูปท่ี 13 สัดส่วนมูลค่าตลาด Medical Tourism ของโลกแบ่งตามภูมิภาค ปี 2019

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิเป็นตลาด Medical Tourism ท่ีมีมูลค่าและการเติบโตสูงท่ีสุด ท้ังนี้ คาดวา่ ในปี 2027 
จะมีมูลค่ากวา่ 1.02 แสนล้านเหรยีญสหรฐั เติบโตเฉล่ีย 13.6% ต่อปี (CAGR ปี 2019-2027) โดยในปี 2019 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดกว่า 35% ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีเป็น
จุดหมายปลายทางท่ีส าคัญ ได้แก่ ไทย (9%) อินโดนีเซีย (6%) มาเลเซีย (5%) จีน (4%) อินเดีย (2%) 
และสิงคโปร ์(3%)

ที่มา: Allied Market Research
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>> พฤติกรรมนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ เป็นอย่างไร 

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลกนิยมใช้บริการ “ทันตกรรม” มากท่ีสุด โดย

เม่ือพิจารณาจากจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ คาดว่า ในปี 2027 สัดส่วน

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ีใช้บรกิารด้านทันตกรรม (Dental treatment) 

คิดเป็น 32% รองลงมาเป็นการบรกิารและศัลยกรรมความงาม 23% (Cosmetic

treatment) และการบรกิารรกัษาภาวะมีบุตรยาก 19% (Fertility treatment)

แต่ “การรกัษาโรคมะเรง็” ของกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลก กลับสร้าง

รายได้มากท่ีสุด โดยคาดวา่ในปี 2027 การรกัษาโรคมะเร็งจะมีมูลค่าตลาดเกือบ 

5.7 หม่ืนล้านเหรยีญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการรกัษาท่ียากและซับซ้อน 

มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ข้ันสูง อีกท้ังยังใช้เวลาในการต้องรกัษาต่อเน่ือง

ยาวนาน

รูปท่ี 14 มูลค่าตลาด Medical Tourism ของโลก แบ่งตามประเภทการรกัษา

Allied Market Research คาดการณ์วา่ ในปี 2027 “การรกัษาโรคมะเรง็” ของกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
ท่ัวโลกจะมีมูลค่าตลาดมากท่ีสุดเกือบ 5.7 หมื่นล้านเหรยีญสหรฐั

ที่มา: Allied Market Research

ด้านนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยนิยมใช้บริการ “ทันตกรรม” มากท่ีสุด 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38% ของจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทย 

ขณะท่ี “การศัลยกรรมความงาม” สร้างรายได้มากท่ีสุด โดยในปี 2019 การ

ศัลยกรรมความงามสามารถสรา้งรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 2.2 พันล้านเหรยีญ

สหรฐั
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รูปท่ี 15 มูลค่าตลาด Medical Tourism ของไทย แบ่งตามประเภทการรกัษา ปี 2019

ประเทศไทยมีศักยภาพในการ “ศัลยกรรมความงาม” สะท้อนจากข้อมูลของ Allied Market Research ท่ี
ประเมินวา่ ปี 2019 “การศัลยกรรมความงาม” ของกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์สรา้งรายได้ให้ประเทศไทย
มากท่ีสุดกวา่ 2.2 พันล้านเหรยีญสหรฐั

ที่มา: Allied Market Research
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>> อนาคตตลาด Medical Tourism ของไทย จะโตได้แค่ไหน

Krungthai COMPASS มองวา่ ตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลกเป็นตลาด

ท่ีใหญ่ มีมูลค่าสูง และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ 

2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มท่ีต้องการการรกัษาพยาบาลในราคาท่ีถูกกว่า และกลุ่มท่ี

ต้องการคุณภาพการรกัษาพยาบาลท่ีดีกว่าการรกัษาในประเทศของตน ท้ังน้ี 

ตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยมีโอกาสเติบโตตามเทรนด์ของตลาดโลก

เน่ืองจากไทยมีความพรอ้มและมีปัจจัยสนับสนุนท่ีแข็งแกรง่ และยังเป็นจุดหมาย

ปลายทางท่ีส าคัญอันดับต้นๆ ของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลก อีกท้ัง

ยังมี room to grow โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 9% โดยเฉพาะการรกัษา

โรคมะเรง็ท่ีมูลค่าตลาดมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง คาดว่า ในปี 2027 ตลาดโลก

จะมีมูลค่าราว 5.66 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งในปี 2019 ไทยมีส่วนแบ่งตลาด

เพียง 5% โดยผู้ประกอบการสถานพยาบาลไทยสามารถเสรมิจุดแข็งจากบรกิาร

ทางการแพทย์ของไทยท่ีได้รบัความนิยมและมีศักยภาพ อาทิ บรกิารทันตกรรม 

บรกิารศัลยกรรมความงาม และเสรมิด้วยการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยี

การแพทย์สมัยใหม่ท่ีทันสมัยเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึน เช่น การรกัษา

โรคมะเรง็ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นย า การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
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จากข้อมูลการคาดการณ์ของ Allied Market Research ระบุว่า มูลค่าตลาด

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยในปี 2023 จะมีมูลค่า 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

หรอืประมาณ 3.1 แสนล้านบาท และอาจแตะระดับ 7.6 แสนล้านบาท ในปี 2027 

ด้วยอัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 13.2% (CAGR ปี 2019-2027) โดยมีจ านวน

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เข้ามาใช้บรกิารด้านการแพทย์ในประเทศไทย

ประมาณ 7.7 ล้านคน

รูปท่ี 16 มูลค่าตลาด Medical Tourism ของไทย

มูลค่าตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยในปี 2027 จะมีมูลค่า 2.44 หมื่นล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 
7.6 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 13.2% (CAGR ปี 2019-2027)

ที่มา: Allied Market Research

>> ไทยพรอ้มแค่ไหน? ท่ีจะขึ้นแท่น World Class Medical 
Service Hub 

ค่าบรกิารทางการแพทย์
โดยเฉล่ียของไทย

ไทยถูกกวา่สหรฐัอเมรกิา

ถึง 50-90%

ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญอันดับต้นๆ ของ

นักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ โดยการจัดอันดับล่าสุดในปี 2021 ของ 

Medical Tourism Association ได้จัดอันดับให้อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยติดอันดับ 5 ของโลก ซึ่งปัจจัย

ส าคัญท่ีท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์ท่ัวโลก คือ

1) แพทย์ไทยเก่งและมีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาเป็นท่ียอมรบัใน

ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการศัลยกรรมความงาม และการ

รกัษาพยาบาลเฉพาะทาง เช่น ภาวะมีบุตรยาก เวชศาสตรช์ะลอวัย 

การผ่าตัดแปลงเพศ 
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2019 20272023

9.9
พันล้านเหรยีญสหรฐั

24.4
พันล้านเหรยีญสหรฐั
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2) ไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและมาตรฐานการรกัษาทัดเทียมประเทศชั้นน า 

โดยไทยมีสถานพยาบาลท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล JCI 60 แห่ง 

มีจ านวนมากเป็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากน้ี สถานพยาบาลของไทยยัง

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลส าหรบัการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ในโปรแกรมเฉพาะส าหรบั COVID-19 (GHA COVID-19 Guidelines for 

Medical Travel Program) จาก Global Healthcare Accreditation 

จ านวน 16 แห่ง จากการรบัรองมาตรฐานท้ังหมด 19 แห่งท่ัวโลก

3) ค่ารกัษาพยาบาลในไทยสมเหตุสมผล และถูกกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาค 

และประเทศชั้นน าอย่างสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจากข้อมูลของ Medical Tourist

Association พบว่า ค่าบรกิารทางการแพทย์โดยเฉล่ียของไทยถูกกว่า

สหรฐัอเมรกิาถึง 50-90% 

4) ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะแก่การพ านักรักษาตัวและพักฟื้ นร่างกายใน

ระยะยาว

5) ภาครฐัมีมาตรการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม อาทิ มาตรการขยาย

เวลาพ านักในไทย กรณีเข้ามารักษาพยาบาล การเพ่ิมประเภทวซี่ า

รักษาพยาบาล (Medical Visa) Non-MT ชนิดใช้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

(Multiple Entry) คราวละไม่เกิน 1 ปี

6) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

โดยเฉพาะการคมนาคมท่ีมีสายการบินครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทาง 

และมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และ

ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวไม่สูงนัก 

รูปท่ี 17 จ านวนสถานพยาบาลท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน JCI

ไทยมีจ านวนสถานพยาบาลท่ีได้รบัมาตรฐาน JCI 60 แห่ง (มากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก) 
โดยกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะเมืองท่องเท่ียวและจงัหวดัท่ีมชีายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่มา: Joint Commission International, as of Dec 2021
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>> Customer Journey ตัวช่วยส าคัญให้เข้าใจกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้ดีย่ิงขึ้น

รูปท่ี 18 Customer Journey ของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

Krungthai COMPASS มองว่า Customer Journey ของนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์จะเป็นตัวช่วยส าคัญให้ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในตลาด 

Medical Tourism เข้าใจลูกค้ากลุ่มท่องเท่ียวเชิงการแพทย์มากขึ้น ท าให้สามารถ

วางกลยุทธ์ และแผนการตลาดได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถส่งมอบ

บรกิารท่ีตรงใจลูกค้าได้ถูกท่ี ถูกเวลา รวมถึงสามารถสรา้งประสบการณ์ท่ีดีใน

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ียังไม่คล่ีคลาย ซึ่งภาครฐัมีข้อจ ากัด และมีการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการเดินทางเข้ามาประเทศไทยตลอดเวลา 

ดังน้ัน เพ่ือให้การเดินทางเข้ามารกัษาพยาบาลในไทยราบร ื่น ผู้ประกอบการ

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล Customer Journey ในการเสนอ Package

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์แบบครบวงจรท่ีให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกต้ังแต่

ข้ันตอนการเลือกประเทศท่ีจะรกัษาพยาบาล การวางแผนการรกัษาพยาบาล 

การเดินทางเข้ามารกัษาพยาบาล การจัดเตรยีมท่ีพักและส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่างๆ การเข้าสู่กระบวนการรกัษาพยาบาล จนถึงการรกัษาพยาบาลเสรจ็ส้ิน และ

เดินทางกลับ อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเสรมิจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน 

ในแต่ละข้ันตอนได้
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Traveling 

Abroad for 
Treatment

Search for 
healthcare 
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base on:

 Referral from your doctor
 Internet

Verify 
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 Regulatory Environment
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for 
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 Direct Approach
 Trough Medical 
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experts for 
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advice after 
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Finalize 
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along with 
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better 
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Return to 
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>> ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงนิเข้าสู่ประเทศแล้ว ยังสามารถท าให้เกิด

การจ้างงานเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีความเชื่อมโยงไปยังหลายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้อีกมาก 

สอดคล้องกับข้อมูลจากโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ 

(Medical Tourism) ของไทย ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยรว่มกับ In-Touch

Research & Consultancy พบว่า การเดินทางของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ได้

เชื่ อมโยงธุรกิจบรกิารทางการแพทย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรอืผู้เล่นท่ี

เก่ียวข้องอ่ืนๆ ท้ังการก ากับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ

แพทย์ การสนับสนุนและส่งเสรมิของหน่วยงานภาครัฐในมิติต่างๆ ไปจนถึง

การแพทย์ทางเลือก และการดูแลสุขภาพแขนงต่างๆ อีกท้ังยังเชื่อมโยงต่อเน่ือง

ไปสู่ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีนับเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญ

รูปท่ี 19 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทย

ข้อมูลจากโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทย พบวา่ 
มีผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรอืผู้เล่นออก 3 กล่ ุมหลัก ๆ อันได้แก่ ผู้มีบทบาทหลัก กลุ่มผู้มีบทบาทสนับสนุน และ
กลุ่มผู้มีบทบาทประกอบ

ที่มา: โครงการศึกษาห่วงโซอุ่ปทานการท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ 
(Medical Tourism) ของไทย

ผู้ให้บรกิารทางการ
แพทย์

ผู้ให้บรกิาร
การท่องเท่ียว
ภายในประเทศ

ผู้ให้บรกิารเดินทาง
และขนย้ายผู้ป่วย
ระหวา่งประเทศ

ผู้เก่ียวข้องในขั้นตอน
การเตรยีมการและ
วางแผนเดินทาง

ท่องเท่ียว

หน่วยงานรบัรอง
มาตรฐานและ
ก ากับดูแล
บุคลากร

ทางการแพทย์

หน่วยงาน
สนับสนุน

หรอืส่งเสรมิ
การท่องเท่ียว
เชิงการแพทย์

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับ
การประชุม
และสัมมนา

ทางการแพทย์

ธุรกิจการแพทย์
ท่ีเก่ียวข้อง

สถาบนัการศึกษา
ผู้ผลิตและให้การ

ฝึกอบรม
บุคลากรทาง
การแพทย์

ผู้มบีทบาทหลัก
มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 50% 
ของการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว
เชิงการแพทย์ 

ผู้มบีทบาทสนุบสนุน
มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 35.7% 
ของการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว
เชิงการแพทย์ 

ผู้มบีทบาทประกอบ
ธุรกิจการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น สปา แพทย์แผนไทย 
มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 14.3% 
ของการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว
เชิงการแพทย์ 

ผู้มบีทบาทหลัก
กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้บรกิารทางการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล (Hospital) ศูนย์ฟื้ นฟูสุขภาพ (Rehabilitation/ 
Geriatric Care) และศูนย์การแพทยเ์พ่ือสุขภาพ (Medical Wellness)

ผู้มบีทบาทสนับสนุน
กลุ่มท่ี 2 ผู้เก่ียวข้องในข้ันตอนการเตรียมการและวางแผนเดินทาง
ท่องเท่ียว ประกอบด้วย Website/Application ส านักงานตัวแทน 
โรงพยาบาลสาขา และโรงพยาบาลเครอืขา่ย ทูตพาณิชย์/ผู้แทนการค้า
ตัวแทนท่องเที่ยว ตัวแทน/ที่ปรกึษาด้านสุขภาพ บรษัิทประกันชวีติ/สุขภาพ
และตัวแทน คู่สัญญาในต่างประเทศ และอินฟลเูอนเซอร/์การบอกตอ่

กลุ่มท่ี 3 ผู้ให้บรกิารเดินทางและขนย้ายผู้ป่วยระหวา่งประเทศ 
ประกอบด้วย สายการบนิ ธุรกิจบรกิาร เคล่ือนย้ายผูป้ว่ยทางอากาศ และ
รถพยาบาลส าหรบัประเทศที่มีเขตแดนตดิกับประเทศไทย

กลุ่มท่ี 4 ผู้ให้บรกิารการท่องเท่ียวภายในประเทศ ประกอบด้วย 
โรงแรม/ที่พัก สถานบรกิารเชงิสุขภาพ
รา้นอาหาร/ภัตตาคาร รา้นค้า/แหล่งชอ้ปปิ้ ง การเดินทางภายในประเทศ 
กิจกรรมท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว

ผู้มบีทบาทประกอบ
กลุ่มท่ี 5 หน่วยงานรบัรองมาตรฐานและก ากับดูแลบุคลากรทางการ
แพทย์ ประกอบด้วย หน่วยงานรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับประเทศ 
หน่วยงานรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล การก าากับดูแล
มาตรฐานวชิาชพี และการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทางการแพทย์จากนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติ

กลุ่มท่ี 6 หน่วยงานสนับสนุนหรอืส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย์ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการค้าระหวา่ง
ประเทศ (DITP) กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก Thailand Board of Investment (BOI) และHealth 
Economy Promotion Agency (HEPA)

กลุ่มท่ี 7 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมและสัมมนาทาง
การแพทย์ ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรอื Thailand Convention & Exhibition Bureau 
(TCEB)

กลุ่มท่ี 8 ธุรกิจการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยาและเวชภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และ Digital Healthcare

กลุ่มท่ี 9 สถาบันการศึกษาผู้ผลิตและให้การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์ สถาบนัผลิตแพทยท์ี่เปน็ของภาครฐั หน่วยงานให้
การศึกษา/ฝึกอบรมที่จดัตั้งขึน้ตามพระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรม
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Krungthai COMPASS มองว่า แม้ประเทศไทยจะเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทาง

ท่ีส าคัญของนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ัวโลก แต่คาดว่าการแข่งขันในตลาด

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของโลกจะเข้มข้นข้ึนหลังสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลายลง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงการแพทย์สามารถสรา้งรายได้และมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก อีกท้ังตลาดท่องเท่ียวเชิงการแพทย์เป็นตลาดท่ีใหญ่

และมีมูลค่าสูง และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 

ดังน้ัน การเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันในตลาดท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์ด้วยการแพทย์แบบ New Normal เพ่ือสรา้งความเชื่อม่ันและเน้นย้า

ถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควดิ-19 เม่ือมาใช้บรกิารทางการแพทย์ท่ี

ประเทศไทย โดยมีมาตรการและข้ันตอนในการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเข้มข้น ซึ่งเร ิม่

ต้ังแต่การวางแผนการรักษาพยาบาล การเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล การ

จัดเตรยีมท่ีพักและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ การเข้าสู่กระบวนการรักษา

พยาบาล จนถึงมาตรการการติดตามอาการหลังการรกัษาพยาบาลเสรจ็ส้ิน และ

เดินทางกลับ ตามแนวทางมาตรฐานสากลส าหรบัการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ในโปรแกรมเฉพาะส าหรบั COVID-19 (GHA COVID-19

Guidelines for Medical Travel Program) ของ Global

Healthcare Accreditation และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ตลาด

ท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ในไทยเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน คือ การ

น าเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ อาทิ การแพทย์แม่นย า (Precision

Medicine ) เวชศาสตรฟ์ื้ นฟูสภาวะเส่ือม (Regenerative Medicine)

มาให้บรกิารรกัษาพยาบาลท่ีมีความซบัซอ้น เพ่ือสรา้งความเชื่อม่ันให้แก่  

ผู้ใช้บรกิารว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ท่ีให้ผลการรกัษา

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังมีคุณภาพการรกัษาเทียบเท่า

ประเทศชั้นน า ซึ่งจะช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้ โดยเฉพาะ

การรกัษาโรคมะเรง็ ท่ีคาดว่าในปี 2027 ตลาดโลกจะมีมูลค่าราว 5.66 

หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั นอกจากน้ี การขยายความรว่มมือกับ Partner

จากต่างประเทศ จะช่วยให้ฐานลูกค้ากว้างข้ึนได้อีกด้วย ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการท่ีปรบัตัวได้เรว็ และทันกับเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีมีการ

พัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงและมีการเปล่ียนแปลงรวดเรว็กว่าในอดีต จะ

มีโอกาสทางธุรกิจท่ีดีเหนือคู่แข่ง และช่วยยกระดับการบรกิารทาง

การแพทย์ของไทยให้กลายเป็น World Class Medical Service Hub

ซึ่งจะน าพาประเทศไทยก้าวไปสู่แถวหน้าด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

ของโลกอีกครัง้หลังสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลายลง
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>> Key Success ในการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
เพ่ือให้ไทยก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

1) การสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังในด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตรท่ี์ชัดเจน 

การสนับสนุนงบประมาณด้านการวจิัย การส่งเสรมิการลงทุน และการสรา้ง

บรรยากาศการลงทุนท่ีดี รวมถึงการออกนโยบายสนับสนุนท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ซึ่งท่ีผ่านมา ภาครฐัได้ผลักดันผ่านมาตรการและนโยบายต่าง ๆ 

บ้างแล้ว อาทิ การส่งเสรมิการลงทุนผ่าน BOI การสนับสนุนแผนลงทุนใน 

EEC มาตรการขยายเวลาพ านักในไทย กรณีเข้ามารกัษาพยาบาล

2) การสร้าง Health Ecosystem ให้เป็นรูปธรรม และผลักดันให้เกิดความ

รว่มมือกันท้ัง Ecosystem อย่างเป็นระบบ เน่ืองจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การแพทย์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ อีกท้ังเน้นการศึกษาวจิัยท่ีซับซ้อน

ท่ีใช้ระยะเวลาและเงนิลงทุนจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะศึกษา วจิัย คิดค้น รวมถึงให้ค าปรกึษา และมีส่วนรว่มใน

การพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรูไ้ปปรบัใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

โดยภาครฐัจะเป็น Key Enabler ท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมน้ี

3) การลงทุนจากภาคเอกชนท่ีเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ท้ังในภาคการผลิตยา 

เคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และภาคบรกิารทางการแพทย์ จะเป็น

ตัวเรง่ส าคัญในการหนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) ได้เรว็ย่ิงข้ึน เน่ืองจากบรษัิทเอกชนชั้นน ามีความพรอ้มท้ังด้านองค์

ความรู ้ทรพัยากร และเงนิลงทุน ท่ีจะส่งเสรมิให้การพัฒนาด้านต่างๆ เกิด

ได้รวดเรว็ข้ึน นอกจากน้ี การสรา้งความรว่มมือกับพันธมิตรท้ังกลุ่มทุนต่างๆ 

ท่ีสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ และกลุ่ม Health Tech Startup

ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 

ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และต่อยอดการลงทุนในอุตสาหกรรม

การแพทย์ให้ใหญ่ข้ึนอีกด้วย

4) การผสานเทคโนโลยีกับนวตักรรมทางการแพทย์ ผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีต้องติดตาม และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ 

เพ่ือให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการบรกิารทางการแพทย์ท่ีมี

ววิัฒนาการการแพทย์สมัยใหม่ อาทิ การแพทย์แม่นย าหรอืการแพทย์

เฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) เวชศาสตรฟ์ื้ นฟูสภาวะเส่ือมหรอื

การแพทย์เชิงฟื้ นฟู (Regenerative Medicine) มาให้บรกิารด้านการ

รกัษาพยาบาลเพ่ือดึงดูดผู้ใช้บรกิารจากท่ัวโลกมาใช้บรกิารรกัษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลของไทย ซึ่งไทยมีจุดเด่นในเร ื่องของค่ารกัษาพยาบาลท่ีถูกกว่า

เม่ือเทียบกับประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิง

การแพทย์อันดับต้นๆ ของโลก กอปรกับไทยมีชื่อเสียง มาตรฐานการรกัษา 

และการบรกิารท่ีดี
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อุตสาหกรรมการแพทย์จะเป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะ 

5-10 ปีข้างหน้า และมีโอกาสท่ีประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างเต็มรูปแบบได้ แต่ทวา่จะต้องเร่งยกระดับ

อุตสาหกรรมการแพทย์ท่ีส าคัญของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ อันได้แก่ 1. การยกระดับ

อุตสาหกรรมการผลิตยา ด้วยชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เพราะเป็น

เทรนด์ของอุตสาหกรรมยาท่ีมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 2. การยกระดับอุตสาหกรรม

ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย BCG Model 3. การยกระดับบริการ

ทางการแพทย์สู่การเป็น World Class Medical Service Hub ซ่ึงหากสามารถท าได้

ทั้งสามส่วน จะช่วยลดการพ่ึงพิงการน าเข้ายา เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์จากต่างประเทศ อีกท้ังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลด้าน

สาธารณสุขในระยะยาว และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขอย่างย่ังยืน 

นอกจากน้ี ยังส่งผลดีให้เกิดการจ้างงาน และการลงทุนอีกมาก พรอ้มท้ังส่งผลดีกับ

ธุรกิจในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่ีขยายบรกิารไปสู่การดูแล

สุขภาพแบบครบวงจร (Wellness Center) ตามเทรนด์ของผู้คนท่ีตระหนักและให้

ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงในท่ีสุดจะสรา้งรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า

มหาศาล อย่างไรก็ดี Key Success ส าคัญ จะต้องอาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วน ท้ัง

นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเอื้อให้เกิดการลงทุน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

และพัฒนาด้านการแพทย์ ควบคู่กับการลงทุน

จากภาคเอกชนท่ีมีความพรอ้มท้ัง

ด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และ

เงนิลงทุน เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาและการลงทุนอย่าง

บูรณาการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันท้ัง 

Ecosystem

สรุป
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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

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตเคร ื่องส าอาง โดยก่อนหน้ามี

ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่ม

ธุรกิจเคร ื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจเคร ื่องจักรกลการเกษตร

สุจิตรา จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์

เกษตร จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ (MBE) จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สุจติรา อนัโน



VIEW MORE


