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ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั(มหาชน)
(กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์,โรงพยาบาลเวลิดเ์มดิคอลและโรงพยาบาลการุญเวช), นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลง 
สังคมผู้สูงอายุ/โรคอุบัตใิหม่/การเข้าถงึบริการด้านสุขภาพ

หลกัสตูรสดุยอดผูน้  ำวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ท่ี 2
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดำ

วนัศกุรท่ี์ 16 กนัยำยน 2565
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สงัคมผูสู้งอายุ
Aging Society



สถติผู้ิสูงอายุไทยปี 65 จ านวนผู้สูงวยัเพิม่ต่อเน่ือง แต่อตัราการเกดิต ่า

จ านวนผู้สูงอายุปี 2565
12,116,199

คดิเป็นสัดส่วนของประชากร
18.3%

ชาย
5,339,610

หญิง
6,776,589

ช่วงอายุ
จ านวนผู้สูงอายุ

(คน)
ร้อยละ ชาย (คน) หญิง (คน)

“ผูส้งูอำยวุยัตน้” 
60-69 ปี

6,843,300 56.5 3,123,517 3,719,783

“ผูส้งูอำยวุยักลำง” 
70-79 ปี

3,522,778 29.1 1,533,624 1,989,136

“ผูส้งูอำยวุยัปลำย”
80 ขึน้ไป

1,750,121 14.4 682,451 1,067,670

ท่ีมำ: ระบบสถิตทิำงกำรทะเบียน , https://marketeeronline.co

จ ำนวนผูสู้งอำยุไทย ปี 65 ท ำไมเพิ่มต่อเน่ือง แต่อัตรำกำรเกิดต ่ำ จำกรำยงำนสถำนกำรณผ์ูสู้งอำยุไทยปี 2565 ประเทศไทยก ำลงักำ้วเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำย ุ
หลงัจำกเม่ือสำมปีก่อนนบัเป็นครัง้แรกในประวตัิศำสตรท่ี์ประเทศไทยมีจ ำนวนผูส้งูวยัอำย ุ60 ปีขึน้ไปมำกกว่ำเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 15 ปี โดยประชำกรผูส้งูอำยใุนปี 2565 นัน้มีมำก
ถึง 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชำกรทัง้หมด เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแลว้ 0.5%



รฐับำลมุ่งเนน้กำรดแูลสขุภำพผูส้งูอำยใุหมี้สขุภำวะและคณุภำพชีวิตท่ีดี ภำยใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีเหมำะสม เพ่ือใหผู้้สงูวยัเป็นหลกัชยัของสงัคม จึงมี
กำรมอบของขวญัผูสู้งวยัในวนัผูส้งูอำยุแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 เพ่ือใหผู้สู้งอำยุกว่ำ 10 ลำ้นคน ไดร้บักำรดูแลดำ้นสุขภำพอย่ำงครบวงจรตัง้แต่กำรคดักรอง 
ชะลอควำมเส่ือม และกำรดแูลในภำวะพึง่พงิ ดว้ย 3 สิ่ง ในระบบบรกิำรสขุภำพ ดงันี ้

1.กำรคดักรองควำมเส่ือมของรำ่งกำย โดยมุ่งเนน้ 3 เรื่องส ำคญั ไดแ้ก่ ภำวะโภชนำกำร กำรเคล่ือนไหวรำ่งกำย และสขุภำพช่องปำก ด ำเนินกำร
คดักรองโดยบคุลำกรสำธำรณสขุในพืน้ท่ี เพ่ือใหผู้ส้งูอำยท่ีุเริม่มีควำมเส่ือมไดร้บับรกิำรดำ้นสขุภำพอย่ำงทนัท่วงที ครอบคลุมผูส้งูอำยกุว่ำ 10 ลำ้นคน 

2.โปรแกรมชะลอควำมเส่ือมของรำ่งกำย เพื่อป้องกันกำรเขำ้สู่ภำวะพึ่งพิงของผูส้งูอำยุ ด  ำเนินกำรโดยหมอคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ในระบบสขุภำพ
ปฐมภมูิ โดยหมอคนท่ี 2 ท ำหนำ้ท่ีวำงแผนโปรแกรม สำธิตวิธีกำร และใหก้ำรดแูลรกัษำเบือ้งตน้ ในขณะท่ีหมอคนท่ี 1 ท ำหนำ้ท่ีเย่ียมบำ้น และเสรมิพลงัผูส้งูอำยุ
และญำติใหด้  ำเนินกิจกรรมตำมโปรแกรมท่ีวำงแผนไว ้ครอบคลมุผูส้งูอำยท่ีุมีควำมเส่ียงกว่ำ 1 ลำ้นคน 

3.กำรสนบัสนนุกำรเขำ้ถึงสิทธิประโยชนข์องผูส้งูอำยท่ีุมีภำวะพึง่พงิ โดยผูบ้รบิำลผูส้งูอำยใุนระบบกำรดแูลผูส้งูอำยรุะยะยำว (Long Term Care)
ไดแ้ก่ ผูจ้ดักำรกำรดแูลผูส้งูอำยุ (Care manager) จ ำนวน 16,000 คน และผูด้แูลผูส้งูอำยุ (Caregiver) จ ำนวน 100,000 คน ตลอดจนสนบัสนนุวสัดทุำงกำรแพทยท่ี์
ส ำคญั ไดแ้ก่ ผำ้ออ้มผูใ้หญ่และแผ่นรองซบั ส ำหรบัผูส้งูอำยตุิดเตียง เพ่ือปอ้งกนักำรเกิดแผลกดทบั ซึง่น ำไปสู่กำรมีคณุภำพชีวิตท่ีแย่ลง รวมทัง้กำรสนบัสนนุให้
บคุคลในครอบครวัมีสมรรถนะเป็นผูบ้รบิำลในครอบครวั (Family caregiver) ครอบคลมุผูส้งูอำยกุลุ่มติดบำ้นและติดเตียงกว่ำ 500,000 คน

มาตราการการดแูลผู้สูงอายุ

https://www.thaigov.go.th



สิทธิประโยชนก์ลุ่มผู้สูงอายุ ส าหรับทุกคนทุกสิทธิ อายุ 60 ปีขึน้ไป



มาตรการรองรับสงัคมสูงวยัคนไทยอายยุนื 4 มิติ                     
(เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ และสงัคม)

• ดำ้นเศรษฐกิจ กำรจดัท ำบญัชีนวตักรรมอปุกรณช์่วยเหลือในกำรด ำรงชีวิตของผูส้งูอำย ุ(Assisted Devices)

• ดำ้นสภำพแวดลอ้ม กำรออกระเบียบใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ด ำเนินภำรกิจ ดำ้นเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตผูส้งูอำยุ

• ด้านสุขภาพ กำรสง่เสรมิใหมี้ระบบเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีช่วยดแูลสขุภำพผูส้งูอำยุ
• ดำ้นสงัคม กำรสรำ้งนวตักรรมกำรเรียนรูเ้พิ่มพนูทกัษะกำรท ำงำนและทกัษะชีวิต

https://www.dop.go.th



โรคอุบติัใหม่
Emerging Infectious Diseases (EID)



โรคอุบัตใิหม่ คืออะไร?
โรคอบุตัิใหม่ คือ โรคติดตอ่ชนิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนและตอ้งใชเ้วลำในกำรวิจยัโรคใหม่เพื่อหำวิธีกำรรกัษำ 

1.เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจำกเชือ้ใหม่ (New infectious disease)

2.โรคติดตอ่ท่ีพบในพืน้ท่ีใหม่ (New geographical areas)

3.โรคติดตอ่อบุตัิซ  ำ้ (Re-emerging infectious disease)

4.เชือ้ก่อโรคท่ีดือ้ตอ่ยำตำ้นจลุชีพ (Antimicrobial resistant organism) และเกิดจำกกำรกระท ำของมนษุยด์ว้ยสำรชีวะ

โดยโรคอบุตัิใหม่นัน้สำมำรถเกิดขึน้ไดจ้ำกหลำยปัจจยัดว้ยกนั ทัง้กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นประชำกร กำรเปลี่ยนแปลงของเชือ้โรค กำรใชย้ำ
ท่ีไม่ถกูตอ้งจนท ำใหเ้กิดกำรดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะ ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนษุย ์กำร
เดินทำงท่ีสะดวกสบำยย่ิงขึน้ กำรรบกวนธรรมชำติ ซึ่งปัจจัยเหล่ำนีท้  ำใหโ้รคแพร่กระจำยไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และยัง เป็นตัวเร่งใหเ้กิด
โรคติดต่ออบุตัิใหม่ขึน้มำอย่ำงมำกมำย ซึ่งท่ีผ่ำนมำนัน้ทั่วโลกและประเทศไทยก็เคยประสบกบัโรคอบุตัิใหม่หลำยต่อหลำยครัง้ ทัง้โรค
ซำรส์ ไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ ไวรสัอีโบลำ ไวรสัซิกำ้ และโควิด 19 ซึง่เป็นโรคอบุตัิใหม่ลำ่สดุท่ีคนทั่วโลกก ำลงัรบัมือกนัอยู่ในตอนนี ้

https://www.muangthai.co.th



โรคอุบัตใิหม่ แพร่ระบาดระดบัไหนถงึรุนแรง
หลงัจำกเกิดโรคอบุตัิใหมข่ึน้แลว้ อีกสิ่งท่ีน่ำกงัวลก็คือกำรแพรก่ระจำยของโรคนั่นเอง ซึ่งระดบักำรแพรก่ระจำยของโรคนัน้จะเป็นตวับง่บอก

ถึงควำมรุนแรงของโรคเพ่ือประเมนิสถำนกำรณใ์นกำรรบัมือหลงัจำกนัน้ โดยเรำสำมำรถแบง่ระดบักำรแพรก่ระจำยของโรคได ้4 ระดบั ดงันี ้

• Endemic (โรคประจ ำถ่ิน) คือ โรคที่เกิดขึน้ประจ ำในพืน้ที่นัน้ๆ เช่น ระบำดในเมือง ประเทศ หรอืทวีป มีอตัรำป่วยคงท่ีและสำมำรถคำดกำรณไ์ด ้
เช่น ไขเ้ลือดออกในประเทศไทย

• Outbreak (กำรระบำด) คือ เหตกุำรณท่ี์มีผูป่้วยเพิ่มขึน้ผิดปกติหรอืมำกกว่ำท่ีคำดกำรณ ์เช่น กำรระบำดของไขเ้ลือดออกในปี 2562 กำรระบำด
ของไวรสัโควิด 19 ในเมืองอู่ฮั่น

• Epidemic (โรคระบำด) คือ กำรระบำดที่แพรก่ระจำยกวำ้งขึน้ในเชิงภมูศิำสตร ์และมีกำรระบำดต่อมำยงัประเทศหรอืทวีปอ่ืนในเวลำต่อมำ เช่น 
โรคอีโบลำท่ีระบำดในทวีปแอฟรกิำตะวนัตกในปี 2557-2559, กำรระบำดของโควิด 19

• Pandemic (กำรระบำดใหญ่/ทั่วโลก) คือ โรคระบำดท่ีเกิดกำรระบำดทั่วโลก เช่น กำรระบำดของไขห้วดัใหญ่สำยพนัธุใ์หม ่2009 และลำ่สดุกำร
ระบำดของโควิด 19 ในอย่ำงนอ้ย 122 ประเทศทั่วโลก

https://www.muangthai.co.th
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Service Capacity  2021

AQ
2,450*

rooms

COVID-19 Care
average daily bed day

AQ

การปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในยุคโควดิ-19 ระบาด ปี 2564
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HOSPITAL
SHA+

FIELD
HOSPITAL

HOSPITEL

Service Capacity 2022

*Maximum capacity in 2022

AQ

COVID-19 Care
average daily bed day

การปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในยุคโควดิ-19 ระบาด ปี 2565
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TOP 3 
ก าไรสุทธิสูงสุด

1. BDMS
7,936,077.46

2. BCH 3.CHG

สรุปหุ้นโรงพยาบาลไทย 12 เดอืน ปี 2564  

ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ?

สรุปหุ้นโรงพยาบาล 12 เดือน ปี 2564
ล าดับ รายชื่อหุ้น ก าไรสุทธิ  %YoY

1 BDMS 7,936,077.46 -31.0
2 BCH 6,846,001.68 258.0
3 CHG 4,204,071.70 519.8
4 RAM 4,192,621.64 379.6
5 VIBHA 1,805,050.20 3.0
6 SVH 1,491,289.98 573.8
7 SKR 1,395,295.77 23.3
8 THG 1,337,425.24 378.2
9 VIH 1,255,182.14 456.9

10 BH 1,215,678.23 1.0
11 RJH 1,011,957.79 115.5
12 LPH 464,522.02 10.0
13 RPH 402,993.41 2042.4
14 M-CHAI 386,699.43 329.4
15 EKH 344,830.46 407.1
16 CMR 292,085.11 299.0
17 AHC 258,437.44 435.1
18 PR9 249,169.00 225.1
19 WPH 232,291.83 563.3
20 NTV 159,374.19 145.3
21 PRINC 79,376.24 919.8
22 KDH 37,738.12 47.4
23 NEW 8,751.99 301.3

6,846,001.68 4,204,071.70
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TOP 3 
ก าไรสุทธิสูงสุด

1. BDMS
6,107,182.00

2. BCH
3,172,296.00 

3.CHG
2,234,633.00

สรุปหุ้นโรงพยาบาลไทย 6 เดอืน ปี 2565  
ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ?

สรุปหุ้นโรงพยาบาล 6 เดือน ปี2565
ล าดับ รายช่ือหุน้ ก าไรสุทธิ  %YoY

1 BDMS 6,107,182.00 118.83
2 BCH 3,172,296.00 115.88
3 CHG 2,234,633.00 169.93
4 BH 1,890,994.00 514.76
5 SVH 1,191,781.00 67.71
6 RAM 1,185,782.00 40.56
7 THG 924,901.00 807.18
8 RJH 894,219.00 266.01
9 VIBHA 792,271.00 70.97
10 PRINC 555,673.00 275.93
11 SKR 553,449.00 129.52
12 VIH 543,237.00 60.95
13 CMR 375,309.00 262.4
14 PR9 281,817.00 459.99
15 RPH 238,545.00 622.86
16 LPH 221,683.00 77.16
17 AHV 143,807.00 241.38
18 WPH 76,055.00 349.66
19 NEW 50,330.00 5.03
20 KDH 46,141.00 305.49



Update COVID-19 Service Protocol

Endemic (1 Oct 22)

Undergo service at patients’ registered hospital or PCU At Regis hospital
Under UCEP COVID-19 Plus Coverage TBC

Undergo service at any hospital under SSO
Under UCEP COVID-19 Plus Coverage

At Regis hospital
TBC

TBC

Post Pandemic (4 Jul 22 – 30 Sept 22)4 Mar – 15 May 22 16 May – 3 July 22

Self OP/ Home i/ Hotel i
Available at any hospitals

Self OP
Available at any hospitals

Self OP / Home i / Hospitel
Available at any hospitals

Under UCEP COVID-19 Plus Coverage
Under UCEP COVID-19 Plus Coverage
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ส าหรับมาตรการเตรียมพร้อม “โควดิ” เข้าสู่โรคประจ าถิน่ จาก ศบค.
(ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019)
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ประชาชน 2 U
• Universal Prevention คือ การป้องกนั/ระวงัตนเองเม่ือตอ้งใกลชิ้ดกบักลุ่มเส่ียง
• Universal Vaccination คือ การรับวคัซีนทั้งเขม็ปกติและ

สถานประกอบการ เช่น โรงเรียน สถานทีท่ างาน
• COVID Free Setting
• ยกเลิก ตรวจวดัอุณหภูมิ / จ ากดัการเดินทางขา้มพ้ืนท่ี
• ตรวจ ATK เม่ือมีอาการ หรือสงสยัติดเช้ือ

การสาธารณสุข 3 พอ
• เตียงเพียงพอ ส าหรับผูป่้วยโควดิและผูป่้วยโรคทัว่ไป 
• ยา / วคัซีน เพียงพอ 
• หมอ พอ

โรงพยาบาล
• COVID ward ปรับเป็นหอผูป่้วย โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจทัว่ไป

แนวโน้มจะปรับจากโรคตดิต่อร้ายแรงฉุกเฉิน (วันที ่2 มีนาคม 2563) เป็นโรคตดิต่อทีเ่ฝ้าระวัง ( วันที ่1 ตุลาคม 2565 )



"การแพทย์วถิีใหม่" กบัความท้าทายใน "วกิฤติโควดิ-19"
กรมการแพทย ์ซึง่เป็นกรมวิชำกำร มีกำรด ำเนินกำรที่สอดรบักบันโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุมำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเสริมควำมเขม้แข็ง
ของระบบสำธำรณสุขประเทศ สรำ้งองคค์วำมรูใ้นกำรวินิจฉัย บ ำบัด รกัษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ใหป้ระชำชนไดร้บับริกำรทำงกำ รแพทยท์ี่มี
ประสิทธิภำพ ดว้ยเครื่องมือท่ีทนัสมยั เกิดควำมพงึพอใจและไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ส ำหรบัในทศวรรษใหม่ต่อจำกนี ้จะมุ่งเนน้ขบัเคลื่อนใน 7
เรื่องหลกั คือ 
• 1.ปรบัรูปแบบกำรบรกิำรใหม้ีควำมปลอดภยัจำกโรคโควิด 19 โดยสนบัสนนุกำรน ำเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรดแูลรกัษำอย่ำง
เหมำะสม มีคณุภำพ 

• 2.พฒันำศกัยภำพสถำนพยำบำลใหบ้รกิำรผูป่้วยทกุคนแบบ VIP สะดวก ปลอดภยั ทนัสมยั 
• 3.บรูณำกำรดแูลสขุภำพผูส้งูอำยแุบบองคร์วม รว่มกบัภำคีเครอืข่ำยและ 3 หมอในชมุชน (อสม.หมอประจ ำตวั,หมอสำธำรณสขุ,หมอใน
โรงพยำบำล)

• 4.พฒันำศกัยภำพงำนบรกิำร ตอ่ยอด 30 บำท “รกัษำทกุท่ี ไมต่อ้งมีใบสง่ตวั” อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึระบบรกัษำ ลดกำร
เดินทำง ลดคำ่ใชจ้่ำย 

• 5.พฒันำกำรรกัษำมะเรง็ รกัษำทกุท่ี เขำ้ถงึกำรรกัษำแบบครบวงจร ทัง้ ผ่ำตดั เคมีบ ำบดั และรงัสีรกัษำ 
• 6.พฒันำศนูยวิ์จยักญัชำทำงกำรแพทยร์ะหวำ่งประเทศ 
• 7. พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใหเ้ป็นศนูยข์อ้มลูกลำงสขุภำพประชำชน ซึง่ทัง้หมดจะท ำใหร้ะบบสำธำรณสขุประเทศมี
ควำมกำ้วหนำ้ น ำไปสูก่ำรฟ้ืนฟเูศรษฐกิจใหแ้ข็งแรง ประชำชนแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรงตอ่ไป
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กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกจิเพ่ืออนาคต                                 
(New Engine of Growth )
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โดยหลกั ๆ แลว้ จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่

1. First s-curve : ซ่ึงเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในประเทศ
2. New S-curve : ท่ีเป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่

ซ่ึงเช่ือกนัวา่ทั้ง 2 ส่วนน้ีจะสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดอ้ยา่งกา้วกระโดด และช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม    
เพ่ือเพ่ิมรายไดข้องประชากรไดม้ากข้ึนอีกดว้ย

Source: https://sme.krungthai.com/
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First s-curve : นั้นเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลงทุนชนิดน้ี จะอยูใ่นช่วงการเติบโต
ทางเศษฐกิจในระยะสั้น และ ระยะกลางเพียงเท่านั้น
โดยจะก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไดด้งัน้ี
1) อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ (Next – Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
* แต่ในปัจจุบนั กลุ่มอุตสาหกรรมน้ี (First s-curve) ยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจของไทย กา้วกระโดดไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้จึงจ าเป็นตอ้งมีในส่วนของ (New S-
curve) ควบคู่ไปดว้ย

New S-curve : เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือพฒันาหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้และเทคโนโลย ีโดยจะเป็นหวัใจหลกัของกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (New Growth Engines) ซ่ึงการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมเหล่าน้ี จะสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชากรสูงถึงร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายเลยทีเดียว
โดยก าหนดอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ไดด้งัน้ี
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์(Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

Source: https://sme.krungthai.com/
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เป้าหมายส าคัญของออีซีีจะเป็นเร่ืองของความสามารถในการรับ การใช้ และการพฒันาเทคโนโลยใีน
อนาคตของคนไทยในทุกระดบั โดยในระยะแรกจะเน้นเร่ืองของปัจจัยการลงทุน ทั้งโครงสร้างพืน้ฐาน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเมืองอนาคต
21



การเติบโตของธุรกจิโดยทัว่ไป มักจะมีลกัษณะเป็นไปตามเส้นโค้งทีเ่รียกว่า S-Curve
ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ

1. ระยะทีเ่ติบโตอย่างช้า ๆ ในช่วงแรก (Initial slow growth state)
• ระยะน้ี ธุรกิจมกัจะเติบโตอยา่งชา้ ๆ เน่ืองจากลูกคา้นั้นยงัไม่รู้จกับริษทั
• หรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั อาจก าลงัอยูใ่นช่วงท่ีทดลองตลาด อยูใ่นช่วงท่ีลูกคา้เพิ่งเร่ิมใช ้ท าให้ยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงลูกคา้ในวงกวา้ง 

รายไดย้งัเพิ่มข้ึนไม่มาก
• ขณะท่ีบางบริษทัอาจจะยงัขาดทุนอยู ่ดงันั้นเส้นท่ี S-Curve ในช่วงน้ีจะมีความชนัเพียงเล็กนอ้ย คลา้ย ๆ ช่วงแรกท่ีเราก าลงัเขียน

ตวั S ข้ึนมาจากหางดา้นล่าง
2. ช่วงเติบโตเร็ว (Rapid growth state)
• ธุรกิจท่ีผา่นช่วงแรกมาได ้จะเร่ิมเขา้สู่ช่วงท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีสินคา้และบริการของบริษทัติดตลาด 

และไดรั้บความนิยมแลว้
• สินคา้และบริการมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน มีลูกคา้เพิ่มมากข้ึนจากช่วงแรก ท าใหร้ายไดแ้ละก าไรเพิ่มข้ึนอยา่ง

รวดเร็วดงันั้น เส้นท่ี S-Curve ของธุรกิจจะมีความชนัข้ึนอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัในช่วงแรก
3. ช่วงเติบโตช้าลง (Slow growth stage)
• การเติบโตของธุรกิจค่อย ๆ ลดลง สินคา้และบริการเขา้สู่ช่วงเติบโตเตม็ท่ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดใ้ชสิ้นคา้และบริการของบริษทัแลว้ 

และบริษทัก็เร่ิมหาลูกคา้ใหม่ใหม้าใชสิ้นคา้หรือบริการไดย้ากข้ึน
• ในช่วงน้ีรายไดจ้ะเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ ไม่รวดเร็วเท่ากบัช่วงเติบโตเร็ว ขณะท่ีเส้น S-Curve เร่ิมมีความชนัข้ึนลดลง
4. ช่วงถดถอย (Declining state)
• รายไดแ้ละก าไรของธุรกิจเร่ิมลดลง แมว้า่จะมีกลยทุธ์เพิ่มยอดขาย จดักิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ มากแค่ไหน
• เน่ืองจากความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้นั้นลดลง โดยอาจเกิดมาจากหลายปัจจยั เช่น เร่ิมมีคู่แข่งมากข้ึน ท าให้

ส่วนแบ่งในตลาดลดลง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเร่ิมเปล่ียนไป หรือแมแ้ต่ภาพอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีก าลงัเปล่ียนไปจาก
เดิม
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ระยะสัน้ถึงปำนกลำง ระยะสัน้ยำว

Source : www.longtunman.com



อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (MEDICAL HUB)
1 ใน 5 อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรแพทยผ์่ำนอินเทอรเ์น็ตและสมำรท์โฟน (eHealth and mHealth) โดยกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรเช่ือมต่อและระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Medical Records: EMRs) เพื่อใหค้  ำปรกึษำทำงกำรแพทยแ์ละใหบ้ริกำรรกัษำทำงไกลกบัผูป่้วยทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นทำงเลือกแทนกำรเสียค่ำรกัษำพยำบำลรำคำสงู หรือ
เพื่อใหบ้รกิำรผูป่้วยในพืน้ท่ีหำ่งไกล กำรพฒันำระบบดงักลำ่วสำมำรถท ำไดโ้ดยสถำนพยำบำล หรอืผูป้ระกอบกำรดำ้นโทรคมนำคม

กำรผลติอปุกรณท์ำงกำรแพทยเ์พื่อกำรวินิจฉยัและติดตำมผลระยะไกล (Remote Health Monitoring Devices) ซึง่มีรำกฐำนมำจำกกำรพฒันำของเครือ่งรบัรู ้(Sensors) 
และอปุกรณก์ำรวดัสมยัใหม ่โดยอปุกรณว์ินิจฉยัและติดตำมผลระยะไกลสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุม่ผูบ้รโิภคสำมกลุม่คือ 
1.กลุม่ผูม้ีโรคเรือ้รงั เช่น โรคเบำหวำน โรคหวัใจ โรคเก่ียวกบัระบบหำยใจ 2.ผูส้งูอำย ุ3.ผูท้ี่ตอ้งกำรวินิจฉยัโรคดว้ยตนเอง เช่น วดัควำมดนัโลหิต กำรเตน้ของหวัใจ เป็นตน้

สง่เสรมิกำรวิจยัยำและกำรผลติยำที่ทนัสมยั เป็นท่ีตอ้งกำรของประเทศในเอเชียโดยเนน้กำรลดกระบวนกำรและลดระยะเวลำกำรทดลองยำสมยัใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัควำมกำ้วหนำ้
ทำงเทคโนโลยีและประหยดัเวลำในกำรทดสอบ เพื่อดงึดดูใหม้ีกำรทดสอบและผลติยำในประเทศไทยเพื่อเอเชียในอนำคต

สง่เสรมิกำรวิจยัและผลติชีวเวชภณัฑโ์ดยมุง่เนน้ท่ีกำรผลิตยำชีววตัถคุลำ้ยคลงึ (Biosimilar) ซึ่งคือยำสำมญัของยำชีววตัถตุน้แบบ (Biologic) ที่มีกำรวิจยัและ
จดสทิธิบตัรแตส่ทิธิบตัรหมดอำยลุงแลว้ ในปัจจุบนัยำชีววตัถเุป็นแนวโนม้ในอตุสำหกรรมเวชภณัฑท์ี่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วจนมีขนำดใหญ่กว่ำยำสำมญัทั่วไปและ
คำดวำ่ในปี 2560 จะมียำชีววตัถตุน้แบบกวำ่ 10 ชนิดที่สทิธิบตัรจะหมดอำยลุงตวัอยำ่งของยำชีววตัถเุช่น วคัซีน อินซูลนิ ยำโรคขอ้อกัเสบ เป็นตน้



Contributing Factors 

The relaxation of government travel control measures.

Promoting Thailand as a regional medical hub from the government.

Pent-up demand for specialized treatment both foreign patients and domestic.

The Return of Foreign Medical Tourists 
and Non-COVID-19 Patients in Thailand

*Krungthai COMPASS, Allied Market Research  

24.4
USD Ten Billion

9.1
USD Ten Billion

Thailand Medical Tourism
Market Capitalization in 2019*

Thailand Medical Tourism
Market Capitalization in 2027*

Collaboration with the Company’s partner to refer the 
foreign patients especially patients from the 

Middle East and ASEAN

“
”
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