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คํานํา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญในการวิจัยพัฒนา สรางความรูใหม และ
การนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวติ ขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางกาวกระโดดในชวงสิบปที่ผานมา การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู
และทําความเขาใจกับเรือ่ งราวใหมๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสวนสําคัญทีจ่ ะ
ทําใหสังคมพรอมตอการกาวไปขางหนาอยางเทาทันโลก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ กอตัง้ อยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2522 ไดทาํ หนาทีเ่ ปนกลไกในการขับเคลือ่ นประเทศผานหนวยงานวิจยั หลากหลายหนวยงาน
โดยมีการปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณตลอดชวงเวลาหลายสิบปทผี่ า นมา และจะยังคงพัฒนา
ตอไปเพื่อเปนองคกรหลักในการนําประเทศสูเศรษฐกิจฐานความรู และสังคมนวัตกรรม
ในโอกาสครบรอบ 40 ป ข องกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2562
ทาน ดร.สุวทิ ย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดาํ ริให
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทํา หนังสือชุดความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
เพือ่ รวบรวมเรือ่ งราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทนี่ า สนใจรวม 19 เรือ่ งไวในชุดหนังสือนี้
การจัดทําหนังสือเศรษฐกิจผูส งู วัยนี้ มุง หวังใหเยาวชนคนรุน ใหมไดเขาถึงองคความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งยังเปนโอกาสในการสรางแรงบันดาลใจกับเยาวชน
คนรุน ใหมใหเขาใจถึงบทบาทและความสัมพันธของวิทยาศาสตรในมิตติ า งๆ ของการดํารงชีวติ
ผมขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหนังสือชุดนี้ทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือเลมนี้และเลมอื่นๆ ในชุด จะเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรูและมี
สวนชวยกระตุน ใหเยาวชนและประชาชนไทยเกิดความสนใจหาความรูว ทิ ยาศาสตรในดานอืน่ ๆ
ตอไป

โลกในคริสตศตวรรษที่ 21 เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วมากในทุกดาน เกิดมีแนวคิด
และแบบจําลอง (model) ทางเศรษฐศาสตรใหมๆ จํานวนมาก ระบบเศรษฐกิจสองแบบ
ทีใ่ กลชดิ กับคนไทยมากคือ ระบบเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วและการแพทย เมือ่ รวม
เขากับลักษณะสังคมทีก่ าํ ลังเปลีย่ นแปลงไปเปนสังคมผูส งู วัย ก็เกิดเปนระบบเศรษฐกิจใหมที่
เรียกวา เศรษฐกิจสีเงิน (silver economy) หรือแปลแบบยึดความหมายไดวา เศรษฐกิจผูส งู วัย”
หนังสือเศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy) เลมนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทยใหพรอมสําหรับ
การขับเคลือ่ นประเทศในคริสตศตวรรษที่ 21 ผานการเรียนรูค าํ ศัพท แนวคิดและมุมมอง โดยเฉพาะ
ดานวิทยาศาสตรทเี่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจแบบนี้ ซึง่ ใกลตวั คนไทยและจะเปนตัวขับเคลือ่ นสําคัญ
สําหรับระบบเศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกล คําศัพทตา งๆ ทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือเลมนี้
เชน เศรษฐกิจสีดอกเลา (greying economy) และเศรษฐกิจวัยชรา (ageing economy)
การทองเทีย่ วเชิงการแพทย (medical tourism) และการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ (wellness
tourism) ฯลฯ เริม่ กลายเปนคําศัพททคี่ อ ยๆ พบเห็นหรือไดยนิ บอยมากขึน้ และจะกลายเปน
คําสามัญในอนาคตอันใกล
หนังสือเลมนี้ออกแบบใหอานไดทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป เนนใหความรู
เบือ้ งตน ภาพรวม และผลกระทบตางๆ ทีเ่ กิดจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรสาํ คัญนี้ โดยเฉพาะ
ในแงมมุ ทีเ่ กีย่ วของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ทัง้ นีม้ รี ปู แบบเปนหนังสือ
ใหความรูเ รือ่ งคําศัพทประกอบรูป (illustrated wordbook) แบบอินโฟกราฟก (infographic)
ซึ่งหวังวาจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ ทําใหเห็นความสําคัญ และทําใหเยาวชนไทยเกิด
ความสนใจในดานสะเต็มศึกษา (STEM) ที่จะเปนฐานสําหรับอาชีพในอนาคตจํานวนมาก
อันจะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจผูสูงวัย

รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีนาคม 2562
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คาดการณวาในอีกไมกี่ทศวรรษขางหนา สัดสวนของประชากรที่อายุมากกวา 60 ป
นาจะเพิม่ ขึน้ สูงสุดอยางทีไ่ มเคยเปนมากอน เว็บไซต silvereco.org ประมาณวาเมือ่ ถึง
ป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกทีม่ อี ายุมากกวา 60 ป มากถึง 2,000 ลานคน คิดเปน
22% ของประชากรโลกในขณะนั้น

อัตราการเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุโลก

เศรษฐกิจผู้สูงวัยคืออะไร
ทุกวันนี้ประเทศสวนใหญทั่วโลกกําลังมีสัดสวนประชากรสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆ

เนือ่ งจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการแพทยและปจจัยดานสาธารณสุขพืน้ ฐานตางๆ
ดีขึ้น ทําใหคนมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวมากกวาเดิม จนทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม
ทีอ่ งิ กับสภาวะความเปนผูส งู อายุ เรียกวา “เศรษฐกิจผูส งู วัย (silver economy)”
สังคมผูส งู วัย (ageing society) หมายถึง สังคมทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปขน
ึ้ ไป
มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 7
สังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ (complete-aged society) หมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 14

8

ที่มา : รายงานสถานการณผูสูงอายุ พ.ศ. 2556 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)

จํานวนประชากร (พันลานคน)
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เศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy) คือ ระบบเศรษฐกิจสวนที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมทีต่ อบสนองความตองการและความจําเปนสําหรับผูส งู วัย ทัง้ ผลิตภัณฑ บริการ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยผูสูงวัยในที่นี้มักนับรวมผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป
(อางอิงจาก The Silver Economy – Final Report (2018) ของ The European
Commission)
นอกจากคําวา silver economy แลว ยังมีอีกหลายคําที่ใชใน
ความหมายเดียวกัน เชน greying economy (เศรษฐกิจสีดอกเลา)
และ ageing economy (เศรษฐกิจความชรา)

9

ประชากรโลก

กําลังสูงอายุมากขึ้น

จริงหรือ

การเพิ่มขึ้นของผูสูงวัยทั้งโลกเปนปรากฏการณที่เห็นไดชัดเจน หากพิจารณาจาก
สถิติแลว ประชากรโลกในป ค.ศ. 1950 มีผูที่อายุ 60 ปขึ้นไปอยูราว 200 ลานคน
(คิดเปน 8% ของประชากรในขณะนั้น) แตพอถึงป ค.ศ. 2011 จํานวนประชากรกลุม
ดังกลาวเพิม่ ขึน้ มาเปน 760 ลานคน (คิดเปน 11% ของประชากรในขณะนัน้ ) และคาดวา
จะแตะระดับ 2,000 ลานคนในป ค.ศ. 2050 ซึง่ จะคิดเปน 22% ของประชากรทีค่ าดหมาย
วาจะมีในขณะนั้น

ผู้สูงอายุเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก
ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป : เปอรเซ็นต

35

10

หากพิจารณาเฉพาะกลุม ทีม่ อี ายุ 80 ปขนึ้ ไปในหวงเวลาเดียวกัน ก็จะเห็นตัวเลขทีเ่ พิม่ ขึน้
ชัดเจน ดังนี้ ในป ค.ศ. 1950 มี 15 ลานคน (0.6%), ในป ค.ศ. 2011 มี 110 ลานคน
(1.6%) และคาดหมายวาในป ค.ศ. 2050 จะเพิ่มขึ้นเปน 400 ลานคน (4.0%)

0.6%

(15 ลานคน)
ค.ศ.
1950

1.6%

4.0%

(400 ลานคน)

(110 ลานคน)

ค.ศ.
2011

ค.ศ.
2050

สัดส่วนประชากรผู้มีอายุ 80 ปีข้น
ึ ไปเทียบกับประชากรโลกในขณะนั้น

ทั้งนี้มีการคาดการณวาระหวางป ค.ศ. 2010 ไปยังป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลก
เพิม่ ขึน้ ราว 2,000 ลานคน ในจํานวนนีเ้ ปนประชากรสูงวัยมากถึง 1,300 ลานคน และ
มีสัดสวนประชากรสูงวัยในกลุมประเทศพัฒนาแลวมากกวาประเทศกําลังพัฒนา
อยางเห็นไดชดั เจน หากกลาวโดยรวมจะมีจาํ นวนผูส งู วัยทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วมาก
(หรือเปนแบบมีความเรง)

30
25
20
15
10
5

0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
ประเทศพัฒนาแลว
ประเทศกําลังพัฒนา
ทีม่ า : UN, World Population Prospects: The 2010 Revision
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ประชากรไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

มากแค่ไหน?

ค.ศ. 2018

รายงานจาก worldometers.info ระบุ ว า ในช วงทศวรรษ 1950–1970
ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอยูที่ราว 2.75-3.00% แตพอเขา
ทศวรรษ 1980 ความสําเร็จจากการรณรงคคุมกําเนิด ทําใหตัวเลขอัตราการ
เพิม่ ขึน
้ ของประชากรลดลงอยางตอเนื่อง

เมื่อเทียบกับประชากรโลก
ระหว า งป ค.ศ.1980 ถึ ง ป จ จุ บั น
อยู  ใ นอั น ดั บ ที่ 19-20

ล้านคน

(อันดับที่ 20 ของโลก)

ค.ศ. 2010

ล้านคน
ค.ศ. 2000

เพิ่ มขึ้นของ

(อันดับที่ 19 ของโลก)

62.96

ประชากรไทย

หนวย : เปอรเซ็นต

69.18

67.21

อัตราการ

ล้านคน

(อันดับที่ 19 ของโลก)

ค.ศ. 1990

56.58
ค.ศ. 1980

2.28%

0.54%
1990

(อันดับที่ 19 ของโลก)

ล้านคน

1.14%

1980

ล้านคน

47.39

1.69%
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จํานวนประชากร
ของประเทศไทย

2000

2010

(อันดับที่ 19 ของโลก)

0.21%
2018
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จากสถิติคาดว่าจํานวนประชากรไทย

เมื่อเทียบกับประชากรโลกจะมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ค.ศ. 2030

69.63
ล้านคน

(อันดับที่ 22 ของโลก)

ค.ศ. 2040

68.34
ล้านคน

(อันดับที่ 26 ของโลก)

ค.ศ. 2050

65.37
ล้านคน

(อันดับที่ 31 ของโลก)

ประชากรของประเทศไทยจําแนกตามอายุ ปี 2018
% ประชากร

ชวงอายุ (ป)
90-94
0.1% 0.2%
85-89
0.4%
0.3%
80-84
0.8%
0.6%
75-79
1.2%
0.9% อายุ 60 ปีขึ้นไป
70-74
1.6%
1.4%
18%
65-69
2.3%
2.1%
60-64
3.1%
2.8%
55-59
3.7%
3.4%
50-54
4.0%
3.8%
45-49
4.2%
4.1%
อายุ 15-59 ปี
40-44
4.1%
4.1%
35-39
3.8%
3.8%
30-34
3.5%
3.5%
25-29
3.4%
3.3%
20-24
3.2%
3.2%
15-19
3.0%
3.1%
10-14
2.9%
3.0%
5-9
2.8%
2.9%
17%
0-4
2.5%
2.7%

65%
อายุ 0-14 ปี

ปัจจุบันนี้ มีคนไทยอายุ 60 ปขน้ึ ไป คิดเปน17.64%

ของทั้งหมด (12.2 ลานคน) และหากนับตั้งแตอายุ 50 ปขึ้นไป
จะมีจํานวนมากเกือบ 1 ใน 3 (32.65% หรือประมาณ 22.6 ลานคน)
จัดไดวาเปนประเทศที่เขาสู

ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
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5%

4%

3%

2%

1%

ประชากรตามอายุ

0%
ชาย

1%

2%

3%

4%

5%

หญิง

ทีม่ า : www.populationpyramid.net/thailand/2018/

จากกราฟการกระจายตัวของประชากรจะเห็นวา มีสดั สวนของคนสูงวัยเพิม่ ขึน้ เชนเดียว
กับจํานวนคนในวัยทํางานใกลเกษียณ ขณะที่ประชากรในวัยทํางานกลับมีสัดสวน
ลดนอยลง การมีโครงสรางประชากรเชนนี้จะสงผลกระทบกับประเทศไทยอยางมาก
หากไม ไ ด มี ก ารเตรี ย มมาตรการรองรั บไว อ ย า งเหมาะสม ตั้ ง แต ร ะดั บ นโยบาย
เศรษฐศาสตรสังคมไปจนถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จํานวนผู้สูงวัยเพิ่ มมากขึ้น
ส่งผลอย่างไรบ้าง?

กลุม ประเทศในสหภาพยุโรปมีสดั สวนผูส งู วัยจํานวนมาก รวมกันเปนอันดับ 3 ของโลก
จะเปนรองก็แตสหรัฐอเมริกาและจีนเทานั้น โดยในป ค.ศ. 2015 มีคนที่อายุ 50 ป
หรือมากกวารวมกัน 199 ลานคน หรือคิดเปน 39% ของประชากรทัง้ หมด ประชากรกลุม นี้
บริโภคสินคาและบริการคิดเปนมูลคา 3.7 ลานลานยูโร หรือประมาณ 140 ลานลานบาท
โดยสวนใหญเปนเงินที่ไดมาจากการทํางาน การเก็บออม หรือเงินที่ไดรับจากรัฐบาล
และมี 10% ที่ เ ป น ค าใช จ  า ยด า นการแพทย ซึ่ งได รั บ บริ ก ารฟรี โ ดยรั ฐ เป น ผู  ดู แ ล
คาใชจา ยในเศรษฐกิจผูส งู วัยมีสว นในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ป ค.ศ. 2015
มากกวา 4.2 ลานลานยูโร หรือ 160 ลานลานบาท และครอบคลุมงานประมาณ
78 ล า นตํา แหน ง และยั ง มี ส  ว นก อ รายได ใ ห แ ก บ ริ ษั ทในประเทศอื่ น ทั่ วโลกสู ง ถึ ง
7.8 แสนลานยูโรหรือคิดเปนมูลคา 30 ลานลานบาท
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นอกจากการใชบริการทางการแพทยมากกวาคนรุนเยาวแลว คนกลุมนี้ยังใชจาย
ไปกับการพักผอนหยอนใจและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตางๆ เนื่องจากมีเวลาวาง
มากกว า อี ก ทั้ ง ยั งใช เ งิ นไปกั บ การตกแต ง บ า นและซื้ อ อุ ป กรณ ต  า งๆ ด ว ย
รายงานของ Oxford Economics ที่ทําใหสหภาพยุโรป ประเมินวาการบริโภค
ของคนกลุมนี้จะเติบโตโดยเฉลี่ย 5% ตอป ไปจนถึงป ค.ศ. 2025 จะมียอด
การใชจายสูงถึง 5.7 ลานลานยูโร หรือ 214 ลานลานบาท

แตปจจัยสําคัญยิ่งที่จะทําใหคนสูงวัยเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไดก็คือ การ
เก็บออมตั้งแตอายุยังนอยและการดูแลสุขภาพไดดี เพราะจะทําใหยังคงกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจตางๆ ได อีกทั้งตองมีระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมที่จัดโดยรัฐ
สําหรับประเทศไทย ภาพรวมปจจัยก็คลายกัน แตดวยฝมือของบุคลากรทางการแพทย
ของไทย และราคาคาบริการที่สูไดในระดับนานาชาติ ยังเปดโอกาสใหประเทศไทย
สามารถสรางรายไดจากการทองเทีย่ วทีอ่ งิ กับการแพทยหรือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
แบบอืน่ ๆ ที่เหมาะสมกับผูสูงวัย

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism)

คือ การที่นักทองเที่ยว
เดินทางไปยังประเทศเปาหมายเพื่อการทองเที่ยวและเพื่อการรักษาทางการแพทย
สวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) คือ การทองเที่ยวเพื่อ
ฟน ฟูสขุ ภาพทางกายและทางใจ หรือเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และมักเนนทีก่ ารปองกัน
ไมใหเจ็บปวยมากกวาการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เปนการพักหรือรับการรักษาตัว
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การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

กับเชิงสุขภาพ

แมการทองเทีย่ วเชิงการแพทยกบั การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพจะฟงดูคลายคลึงกันมาก แตก็
มี ค วามแตกต า งกั น อย า งชั ด เจนหลายประการ กล า วคื อในขณะที่ ก ารท อ งเที่ ย ว
เชิงการแพทยเนนการรักษาความเจ็บปวยและการแกไขใหมสี ขุ ภาพดีขนึ้ แตการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพเนนการสรางความแข็งแรงและเพิ่มสมรรถภาพ ซึ่งเปนการปองกันไมให
เจ็บปวยในอีกทางหนึ่งดวย

สุขภาพแย่
แนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์

ดีขึ้นจากเจ็บปวย
รักษาเยียวยาความเจ็บปวย

สุขภาวะ

สุขภาพดี
แนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

แข็งแรง สมบูรณ
ดูแลและสงเสริมสุขภาพ

แกไขความผิดปกติ

ปองกันการเจ็บปวย

เกิดขึ้นเปนครั้งคราว

มองแบบองครวม

เปนหนาที่ของแพทย

เปนหนาที่ตัวเอง

ตองแยกรักษา

ทําเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวัน

ทีม่ า : Estimates by the Global Wellness Institute, based on tourism industry data
from Euromonitor International.

นอกจากนี้ ความแตกตางสําคัญอีกดานหนึ่งก็คือ การทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความ
จําเพาะ และขึน้ กับความจําเปนทางการแพทยเปนหลัก อีกทัง้ ยังตองทําเพิม่ เปนพิเศษ
จากชีวิตประจําวัน ขณะที่การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนการทองเที่ยวแบบองครวม
เปนความรับผิดชอบเรือ่ งสุขภาพรายบุคคล และยังผนวกรวมอยางกลมกลืนเขาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตได
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ในดานแรงจูงใจก็มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยการทองเที่ยวเชิงการแพทย
มีแรงจูงใจจากการเขารับการรักษาในราคาถูกแตมีคุณภาพดี หรือหาไมไดในประเทศ
ของตน แตการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพเปนความตองการมีสขุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความสุข
ปองกันการปวยหรือเปนโรค ลดความเครียด เปนการจัดการการใชชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ในดาน
กิจกรรมที่ทําก็ตางกันมาก ขณะที่แบบแรกกิจกรรมตางๆ เกี่ยวของโดยตรงกับความ
เจ็บปวย การฟนฟู และความจําเปนทางการแพทย โดยมีแพทยดูแลอยางใกลชิด
แตแบบหลังเปนกิจกรรมแบบเชิงรุก สมัครใจ และไมใชการรักษาโดยตรง
การวางตําแหนงประเภทในการทองเที่ยวทั้ง 2 แบบ จึงมีความแตกตางกัน
อยูพอสมควร แตไมไดขัดกันแตอยางใด
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ประเทศไทยกับการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ

เอกสาร Global Wellness Tourism Economy 2018 จัดทําโดย Global
Wellness Institute ประเมินวา ในป ค.ศ. 2017 การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพมีขนาด
ตลาดโลกอยูท่ี 6.39 แสนลานเหรียญสหรัฐ (20 ลานลานบาท) โดยมีสัดสวน
การเติบโตมากกวาการทองเที่ยวทั่วๆ ไปถึงเทาตัว

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแยกตามภูมิภาค ปี ค.ศ. 2017
จํานวนเที่ยวของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและคาใชจาย
ยุโรป

อเมริกาเหนือ

ค่าใช้จ่าย 211
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่าย 242
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

แอฟริกาเหนือ-ตะวันออกกลาง

204

ค่าใช้จ่าย 11
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

292

ล้านเที่ยว

ล้านเที่ยว

11

ล้านเที่ยว

59

ล้านเที่ยว

เอเชีย-แปซิฟก
ิ
ค่าใช้จ่าย 137
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

258

ล้านเที่ยว

7

ล้านเที่ยว

ลาตินอเมริกา-แคริบเบียน
ค่าใช้จ่าย 35
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

แอฟริกาใต้สะฮารา

ค่าใช้จ่าย 5
พั นล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : Global Wellness Institute

โดยในจํานวนนี้เปนคาใชจายในกลุมประเทศเอเชีย–แปซิฟกรวมกันประมาณ 1.37
แสนลานเหรียญสหรัฐ (4 ลานลานบาท) และทํานายวาจะมีแนวโนมการเติบโต
จาก ค.ศ. 2017 ไปยังป ค.ศ. 2022 เพิ่มขึ้น13% ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
ทั่วโลก และมีคาเฉลี่ยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้โดยรวมถึง 5.5%
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จากการสํา รวจพบว า นั ก ท อ งเที่ ย วในกลุ  ม นี้ ใ ช จ  า ยมากกว า นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ วไป
ไมวาจะเปนการทองเที่ยวในทองถิ่นประเทศตนเองหรือการทองเที่ยวขามประเทศ
โดยเฉลี่ ย ค าใช จ  า ยต อ การเดิ น ทางไปต า งประเทศจะอยู  ที่ 1,528 เหรี ย ญสหรั ฐ
(48,700 บาท) ซึ่งสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไปราว 53% ยิ่งกรณีของนักทองเที่ยวชั้นดี
ทีเ่ ทีย่ วภายในประเทศ โดยเฉลีย่ จะใชจา ยสูงกวานักทองเทีย่ วทั่วไปในกลุมเดียวกันมาก
คือ จายราว 609 เหรียญสหรัฐ (19,400 บาท) ตอครั้ง สูงกวาคาเฉลี่ยนักทองเที่ยว
ทั่วไปถึง 178%

21

มีงานวิจยั เกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงการแพทยของไทย (Bull. World Health Organ.,
2016) ที่ทําการศึกษาในป ค.ศ. 2010 ระบุวานักทองเที่ยวเชิงการแพทยสวนใหญ
มาจากประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียนตะวันออกหรือเอเชีย และ 34% ของทั้งหมด
เขารับการรักษาแบบงายๆ และไมซับซอน เชน การตรวจรางกายทั่วไป การพบแพทย
เพื่อปรึกษาอาการ นอกเหนือจากคาใชจายทางการแพทยแลว ยังมีคาใชจายอื่นๆ
โดยเฉลี่ยอีกรายละ 2,750 เหรียญสหรัฐ หรือ 87,700 บาท
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สหรัฐอเมริกา

กับการท่องเที่ยว

ประเทศไทย ปี 2015
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP : เปอร์เซ็นต์

ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ

ที่มา : ธนาคารโลก

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI ออกรายงานสรุปวารัฐบาลไทย
ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมดานสุขภาพอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากการลงทุน 14%
ของเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไปกับอุตสาหกรรมดังกลาว
คิดเปน 4.6% ของ GDP ของประเทศเลยทีเดียว ถือไดวา เปนเงินลงทุนทีเ่ ปนสัดสวนสูงสุด
ในหมูประเทศอาเซียนดวยกัน แตยังถือวานอยหากเทียบกับประเทศชั้นนําในเอเชีย
อยางประเทศจีนและเกาหลีใต และยิง่ นอยลงไปอีกหากเทียบกับประเทศพัฒนาแลวชัน้ นํา
อยางอังกฤษ สวีเดน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เปนตน (อางอิงจากตัวเลขประมาณ
การโดยธนาคารโลก) งบประมาณดังกลาวครอบคลุมทั้งดานบริการทางการแพทย
โดยรวมอุปกรณดานการแพทยและเภสัชวิทยา รวมไปถึงการจัดตั้งหนวยงานวิจัย
และเงินทุนวิจัยดานการแพทย
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ตัวเลขสรุปโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า มีผูปวยที่เดินทางมารักษาใน

ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แตป ค.ศ. 2008-2014 มีสดั สวนเพิม่ ขึน้ คิดเปน
10.96% และประเมินวาในป ค.ศ. 2014 นาจะสูงถึง 2.35 ลานคน

ในเอกสารยุทธศาสตรฯ ดังกลาวระบุวา กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักใน
การบริหารขับเคลื่อนทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) มาตัง้ แต ป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบนั
ตามยุทธศาสตร์ดง
ั กล่าว ประเทศไทยจะเกิดศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 4 ด้าน ดังนี้

ผู้ป่วยชาวต่างชาติในโรงพยาบาลไทย

ระหว่างปี 2008-2014

ศูนย์กลางบริการ
เพื่ อส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจย
ั

(wellness hub)

(academic hub)

ศูนย์กลางบริการ
การแพทย์

ศูนย์กลางยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3

%

10.96

ผู้ป่วย : ล้านคน

2.5
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(medical service hub)
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(product hub)
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ทีม่ า : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ประเทศไทย : Healthydietbase, 2015
อัตราการเติบโตรายปรวมกัน (ป 2009-2014)

ผลดังกลาวเกิดจากบริการที่ไดคุณภาพมาตรฐานสากล มีราคาคาใชจายเหมาะสม
จนถึงกับมีการตั้งเปาหมายการเปนศูนยกลางการแพทยเชิงทองเที่ยวของเอเชีย
ดั ง รายละเอี ย ดปรากฏในเอกสารยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub (พ.ศ. 2560–2569) ซึง่ จัดทําโดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กันยายน 2559)
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ตลาดกลุม สินคาและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนื่อง บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด เคยประเมินไว (พ.ศ. 2558) วา นาจะมี
มูลคาไมต่ํากวา 107,000 ลานบาทในปจจุบัน และยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนือ่ ง
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เส้นทางสู่ศูนย์กลางสุขภาพ

ของประเทศไทย

การจะเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ จําเปนตองสรางมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับใน
ระดั บสากล ป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ประเทศไทยมีสถานพยาบาลไดรับการ
รับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI (Joint Commission International) ซึ่งไดรับ
การยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจํานวน 53 แหง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังเปนแมเหล็กดึงดูดชาวตางชาติใหเขามาลงทุน
ในดานนี้มากขึ้น โดยเฉพาะหลังการเปด AEC สัดสวนผูถือหุนในธุรกิจบริการที่มี
สั ญ ชาติ อ าเซี ย นสู ง ขึ้ น ถึ ง 70% ขณะที่ มู ล ค า หุ  นในธุ ร กิ จโรงพยาบาลป จ จุ บั น ที่
จดทะเบียนแลวรวม 15 บริษัทนั้น มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมการ
ควบรวมกิจการมากขึ้น

ประเทศไทยเป็ นประเทศในลํ าดับที่ 13 ที่เปนเปาหมายสําคัญของการ

ทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของโลก โดย Global Wellness Institute ประเมินวามีผเู ดินทาง
มาประเทศไทยไมนอยกวา 12.5 ลานเที่ยว และมีการใชจายเงินประมาณ 12,000
ลานเหรียญสหรัฐ (382,700 บาท) ทําใหเกิดการจางงานโดยตรงราว 5.3 แสนตําแหนง
โดยในแตละเที่ยวหากเปนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
จะใชเงิน 1,885 เหรียญสหรัฐ (59,200 บาท) มากกวานักทองเทีย่ วตางชาติทวั่ ไป 50%
และมากกวานักทองเที่ยวในประเทศถึง 10 เทา (191 เหรียญสหรัฐ หรือ 6,100 บาท)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ปี 2017

การเดินทางในประเทศ

110

พั นล้าน
เหรียญสหรัฐ
เครือ่ งบิน, รถเชา,
ขนสงสาธารณะ, รถไฟ

ทีพ่ กั
131 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รานสปา
รีสอรตสุขภาพ
ศาสนสถาน/บวช

อาหารและเครือ่ งดืม่
112 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สปาอาหาร
อาหารเพือ่ สุขภาพ
อาหารออรแกนิก

ของขวัญ, ของทีร่ ะลึก
ชอปปง
เสือ้ ผา, ศิลปะ
98 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ชุดฟตเนส
ผลิตภัณฑสปา
อาหารเพือ่ สุขภาพ
วิตามิน

โรงแรม/โมเตล
รีสอรท
ที่ตั้งแคมป
รานอาหาร
บาร
รานสแน็ก

บริการอืน่ ๆ

ขณะที่ธุรกิจสปา/นวดไทย และผลิตภัณฑสปา ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
มีมูลคาสูงถึง 31,000 ลานบาท อันเปนผลจากความตองการใชบริการสปา ทั้งลูกคา
ในประเทศและกลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทเี่ ขามาในประเทศเพิม่ ขึน้ ความตองการ
ซื้อผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกันก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น การสงออกผลิตภัณฑสปานาจะมี
มูลคาถึง 2,240 ลานบาท (ขอมูลจากสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, พ.ศ. 2558
และบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558)
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86

พั นล้าน
เหรียญสหรัฐ
โทรคมนาคม, ประกันภัย,
บริษทั ทองเทีย่ ว, ตอนรับ

พิพธิ ภัณฑ
ทัวร โรงภาพยนตร

กิจกรรมและการเดินทาง
100 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทัว่ ไป

ขอมูลรวมการเดินทางในและตางประเทศทีใ่ ชจา ยเพือ่ สุขภาพ
ทีม่ า : ประมาณการโดย Global Wellness Institute โดยอาศัยขอมูล
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วจาก Euromonitor International

สปา
โรงอาบนํา้
ฟตเนส
การทําสมาธิ
ไลฟโคช

จําเพาะกับสุขภาพ
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โครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อเป็น

ศูนย์กลางการแพทย์

การใหบริการทางการแพทย หรือ การจัดทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ หรือ เชิงการแพทย
จะทําไดไมเต็มที่หากไมมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ อยางเปนระบบ รวมทั้ง
การพัฒนากําลังคน และการสรางเทคโนโลยีของประเทศไทยเองในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของตางๆ
ในเอกสารของสํา นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) ให ข  อ มู ล ว า
มีโรงพยาบาลรัฐมากกวา 1,000 แหง และโรงพยาบาลเอกชนมากกวา 300 แหง
กระจายอยูทั่วประเทศไทย มีแพทยมากกวา 50,000 คน ที่ครอบคลุมความสามารถ
ในการรักษาอยางหลากหลาย ตัง้ แตการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป การผาตัดเปลีย่ นอวัยวะ
การทําศัลยกรรม เชน การทําบอลลูนเสนเลือดหัวใจ ไปจนถึงการผาตัดแปลงเพศ
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ตลาดยาในประเทศกลุ่มอาเซียนเติบโตอยางกาวกระโดด ตลาดยาของ

ประเทศไทยจัดเปนตลาดใหญที่สุดในบริเวณนี้ ประเทศไทยกลายเปนผูสงออก
ผลิตภัณฑยารายใหญในอาเซียน และเติบโตอยางตอเนื่องในอัตรา 6.12% ตอป
ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีการนําเขายาบางประเภทที่จําเปน โดยในป ค.ศ. 2015
ยาทีน่ าํ เขาสวนใหญมาจากสหรัฐอเมริกา (15.4%) จีน (10.7%) เยอรมนี (9.3%) และ
สวิตเซอรแลนด (6.7%) ตามลําดับ
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ประสบความสําเร็จในการใชยีสตผลิตฮอรโมนควบคุมการเติบโต
(growth hormone) ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบผลิตระดับกอน
อุตสาหกรรม

ประเทศไทยยังมีศกั ยภาพในการผลิตวัคซีน (vaccine) ตางๆ เชน วัคซีนแบบ
“ค็อกเทล” ที่ปองกันโรคติดตอสําคัญอยางคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ
ชนิดบี และเยื่อหุมสมองอักเสบไดพรอมๆ กันในคราวเดียว อีกทั้งยังสามารถ
ผลิ ตวั คซี นป องกั นโรคไดถึง 4 โรค ไดแก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ วัคซีน
ป อ งกั นโรคพิ ษ สุ นั ข บ า วั ค ซี น ป อ งกั นโรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบ และวั ค ซี น ป อ งกั น
ไขสมองอักเสบเจอี โดยผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระดับโลกอยาง
องคการอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ เรายังผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ชนิด H1N1 และ H5N2 ไดดว ย ขณะทีว่ คั ซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลอยูร ะหวาง
การทดสอบทางคลินิก

30

สํา หรั บ ยาแบบ ไบโอฟาร ม าซู ติ ค อล
(biopharmaceuticals) หรื อ ยา
ที่ ไ ด จ ากกระบวนการสั ง เคราะห ท าง
ชี ว ภาพนั้ น ตลาดมี ก ารขยายตั ว อย า ง
ตอเนือ่ ง และประมาณการวานาจะคิดเปน 20%
ของยาทุกชนิดในปจจุบัน ความตองการ
ยาชนิดนี้ในตลาดอาเซียนก็เพิ่มมากขึ้น
อย า งมี นั ย สํา คั ญ และประเทศไทยก็ มี
ศักยภาพพอที่จะเปนผูนําในการผลิตยา
แบบนีใ้ นแถบนีไ้ ด
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นวัตกรรมเพื่ อเป็น

ศูนย์กลางการแพทย์
นอกจากความสามารถในการผลิตยาและวัคซีนแลว ชุดตรวจทางการแพทยของ
ประเทศไทยก็มีความกาวหนาเชนกัน เชน ชุดตรวจโรคแอลฟา-ธาลัสซีเมียของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งรูผลในเวลาเพียง 3 นาที ชุดตรวจเลือดในคลังเลือดแบบ
เจลที่มีแอนติบอดีก็ชวยทําใหการตรวจรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว สวทช. ยังมีนวัตกรรมอีกมากที่ออกแบบมาเพื่อชวย

ผูสูงวัย เชน ขอเขาเทียม, ขอเขาเทียมแบบสี่จุดหมุน, เครื่องชวยฟงดิจิทัลแบบกลอง
เครื่ อ งช ว ยฟ ง Klear, แผ น รองฝ า เท า เฉพาะบุ ค คล, สู ต รอาหารสํา หรั บ ผู  สู ง อายุ ,
เตียงตื่นตัว Joey, เกมฝกสมอง Monica, ผากระตุนสมอง Akiko, อุปกรณชวยขึ้นลง
เตียง Ben, ระบบเซนเซอรอัจฉริยะสําหรับสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุและผูปวย รวมถึง
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติทางทันตกรรม (DentiiScan) จะเห็นไดวาอุปกรณ
หลายแบบนําไปใชกบั ผูพ กิ ารหรือมีปญ
 หาทางรางกายบางอยางไดอกี ดวย

ชิ้นสวนอวัยวะเทียม ซึ่งครอบคลุมสวนสะโพก กระดูกตนขา และแขน ที่สนับสนุน
โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและทีเซลส (TCELS) ก็ผา นการทดสอบมาตรฐานนานาชาติ
ISO/IEC 17025 แลว ขณะที่โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย
และหุนยนตทางการแพทยขั้นสูง (Advanced Medical Devices Technology
& Medical Robotics) หรือ แอดเทค (ADTEC) ที่กอตั้งในป ค.ศ. 2012 ก็ออก
แบบและพัฒนาอุปกรณการแพทยหลายชนิดตามมาตรฐาน ISO 13485 โดยเฉพาะ
การปลูกรากฟนเทียมที่ทําจากไททาเนียม

ทั้งหมดที่กลาวมาแลว แสดงใหเห็นถึงความพรอมของประเทศไทย โดยเฉพาะในดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ใชรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคม
ผูสูงวัยและอาจกระตุนใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นใน “เศรษฐกิจผูสูงวัย” อันจะผลักดันให
ประเทศกาวพนกับดักรายไดปานกลาง
นอกจากนี้ยังมีหุนยนตสําหรับผูสูงอายุ “ดินสอ” ที่ผลิตโดย
CT Asia Robotics, Co., Ltd. หุนยนต Sensible TAB ของ TMGI Co., Ltd.
ที่ออกแบบใหชวยฟนฟูสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวแขนของผูปวยที่เปนอัมพฤกษ เปนตน
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แตทั้งนี้การลงทุนงบประมาณ และการเสริมสรางกําลังคน รวมทั้งสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานอยางตอเนื่อง คงเปนเรื่องจําเปนอยางขาดเสียมิได สําหรับการผลักดันใหกาว
ไปถึงเปาหมาย “ประเทศไทย 4.0” ดวยระบบเศรษฐกิจใหมนี้
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ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางเต็มตัว เพราะมีกลุมคนสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
สวนทางกับกลุม คนในชวงอายุทาํ งานทีล่ ดลงอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ ถือเปนแนวโนมทีเ่ กิดขึน้ กับ
ประเทศสวนใหญ เรื่องนี้สงผลทั้งทางบวกและทางลบไดอยางมากกับสังคมไทย จึงตองการ
การเตรียมพรอมรับมือ ผูสูงวัยใชเงินไปกับบริการทางการแพทย การหยอนใจและกิจกรรม
เชิงวัฒนธรรมมากกวาคนในกลุมอื่น แตหากผูสูงวัยเหลานี้ไมไดทํางานเก็บออมเงินเพื่อใช
ในอนาคต ก็ยอ มสรางภาระกับระบบสุขภาพของรัฐได
จุดแข็งของประเทศไทยคือ เราสามารถขยายตัวและเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วเชิงการแพทย
และการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในระดับนานาชาติได ดวยความพรอมในหลายๆ เรือ่ ง มีผปู ว ย และ
ผูส งู วัยชาวตางชาติเดินทางมาเพือ่ การทองเทีย่ วลักษณะดังกลาวขางตนหลายลานคนในแตละป
จึงเปนโอกาสทีป่ ระเทศไทยจะกาวขึ้นเปนศูนยกลางการทองเที่ยวได
ปจจุบันมีงานวิจัยและผลิตภัณฑมากมาย จากหนวยงานตางๆ ในประเทศ ครอบคลุมตั้งแต
วัคซีน ชุดตรวจโรค และยารักษาโรค ไปจนถึงวัสดุฝงใน อุปกรณจําเพาะกับผูสูงวัย รวมทั้งมี
การเรงผลิตบุคลากรในสาขาที่จําเปนและเกี่ยวของ การสนับสนุนในเรื่องนี้อยางจริงจัง
ทั้งโดยภาครัฐและเอกชน จะสรางรายได และเปลี่ยนวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ใหกลายเปนโอกาส
ในการสรางความเขมแข็งของประเทศได
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