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ค าน า 

             

 รายงาน สรุปการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทดสอบทาง

การแพทย์และตรวจสุขภาพในประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “โครงการการประกอบธุรกิจ

บริการของไทย เพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ

และส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จาก

การศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และ

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้

มอบหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 

ถึง มิถุนายน 2553  โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จาก

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการ

สัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ   

  
ธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ  ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง  สถานพยาบาลที่

ให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบริการประกอบไปด้วย  การตรวจเช็คสุขภาพ 

(Physical Check-up) เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของร่างกายในส่วนต่างๆตามความต้องการของลูกค้า และตรวจ

วิเคราะห์ตัวอย่างทางก ารแพทย์อื่นๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ชิ้นส่วนร่างกาย ชิ้นเนื้อ น้ าเหลือง เลือด เป็นต้น จาก

การศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนขออนุญาตประกอบการกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

พบว่า ณ ปี 2550 มีจ านวน 43 รายในปี 2550 ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ทั่วไปและยังไม่ครอบคลุม

การให้บริการทดสอบทางการแพทย์อื่นๆ ในขณะที่มีผู้ประกอบการเป้าหมายจ านวนหนึ่งได้ข้ึนทะเบียนการค้ากับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้รหัส TSIC 85190 คือ บริการทางการแพทย์อ่ืนๆ   ซ่ึงเป็นรหัสที่รวม

บริการทางการแพทย์ซ่ึงมิได้จั ดประเภทไว้ในรหัสอื่น และเป็นกิจกรรมทุกประเภทด้านสุขภาพคนที่ไม่ได้ด าเนินการ

โดยโรงพยาบาล แพทย์หรือทันตแพทย์ เช่น นักกายภาพบ าบัด พยาบาล ผู้ช่วยในด้านการตรวจวัดสายตา การนวด 

อาชีวบ าบัด การฝึกพูด การฝังเข็ม ซ่ึงอาจเป็นการให้บริการในคลินิกด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ สถานบริการด้านเวช

กรรม หรือสถานีอนามัยหรือที่อื่น ๆ รวมท้ังคลินิกพยาธิวิทยา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  การทดสอบและ

วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ และทันตกรรม สถาบันเอกซเรย์  บริการด้านอื่น ๆ ของสถาบันอิสระ เช่น บริการ

ธนาคารเลือด บริการรถพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยทางอากาศ  เป็นต้น จะเห็นได้ว่า TSIC 85190 เป็นการ

รวมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการเป้าหมายท่ีนิยามไว้ข้างต้นหลายประเภท ท าให้มี

ผู้ประกอบการที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 จ านวนมากถึง 766 ราย ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ ธุรกิจ

เป้าหมาย คือ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และคลินิกตรวจสุขภาพเท่านั้น 

ดังนั้นจึงได้ท าการคัดเลือกสถานประกอบการให้เหลือเฉพาะธุรกิจเป้าหมายจาก กลุ่มท่ีจดทะเบียนการค้าภายใต้ร หัส 

TSIC 85190  

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 776 ราย อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจาก TSIC Code 85190 เป็นการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ท าให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายรวมอยู่ใน TSIC Code 

ดังกล่าว จึงท าการคัดเลือกเพียงลักษณะการให้บริการด้านการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพเท่านั้น และ

ผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พ บว่ามีกิจการที่มีสถานะ

คงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 128 ราย ในช่วง 5 ปี (2547-

2551) มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 12.47 ต่อปี กิจการส่วนใหญ่ที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นกิจการขนาดเล็ก 

(มีมูลค่าสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลถึงร้อยละ 67.97 ใน

ปี 2551 กิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท โดยจ านวนกิจการสัญชาติ ไทย 100% มี

จ านวน 118 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.19 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนในสัดส่วนไม่เกิน 49% มีจ านวน 8 

ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.25 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมทุนในกิจการตรวจสุขภาพและบริการทดสอบทางการแพทย์

ในประเทศไทยมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย และกิจกา รที่มีสถานะต่างด้าว จ านวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.56 

เป็นกิจการต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตจากภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จ านวน 1 ราย และได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จ านวน 1 ราย 

ด้านความสามารถในการแข่งขัน /จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย พบว่าแตกต่างกันเล็กน้อยตาม

ลักษณะการให้บริการ กล่าวคือ กิจการทุกขนาดมีจุดแข็งด้านการมีบุคลากรที่มีความสามารถที่ดี ในขณะที่กิจการ
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บริการทดสอบตัวอย่างทางการแพทย์ ขนาดใหญ่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี แต่ กิจการที่ให้บริการ ตรวจสุขภาพ  

โดยเฉพาะขนาดกลางข้ึนไปมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญของกิจการทุกประเภทที่มีขนาดเล็ก

คือ มีข้อจ ากัดด้านการเงินและการขาดความสามารถด้านการตลาด โดยคลินิกหรือศูนย์ตรวจสุขภาพมักขาดช่องทาง

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ไม่มีการท าการตลาดมากนัก ขาดการก าหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน   

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ 

ไดด้ังนี ้

 

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยประมาณการจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาด

จากรายได้ของธุรกิจ สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาดและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคง

อยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนไม่เกิน 49 % กิจการ

ต่างด้าวที่มาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ.2542 และ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ข้ึนไป) 

 

1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ  

 
ที่มา: กิจการที่ขออนุญาตประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีสถานภาพคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ (2551)  

หมายเหตุ: ขนาดธุรกิจจ าแนกโดยใช้ขนาดสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินของกิจการ โดย  ธุรกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท  ธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ไม่รวมท่ี ดิน 50 - 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มี

สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินตั้งแต่ 200 ล้านบาทข้ึนไป 

 

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 776 ราย อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจาก TSIC Code 85190 เป็นการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ท าให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายรวมอยู่ใน TSIC Code 

ดังกล่าว จึงท าการคัดเลือกเพียงลักษณะการให้บริการด้านการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพเท่านั้น และ

ผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พ บว่ามีกิจการที่มีสถานะ

2547 2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 0 0 0 1 2
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จ านวนกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง

จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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คงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 128 ราย ในช่วง 5 ปี (2547-

2551) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึ นเฉลี่ยร้อยละ 12.47 ต่อปี (รายละเอียดตามภาคผนวก ก- 1) โดย

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ร้อยละ 92.19) ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการ

พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ 67.97) รองลงมาอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ 12.50) ภาคตะวันออกและภาคใต้ (ร้อยละ 5.47) ตามล าดับ  

 
1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ  

 

 

 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการโดยมีการส่งรายงานงบการเงินต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าในแต่ละป ี

 

ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน ณ 

ปี 2551 มีมูลค่าประมาณ 1,627.91 ล้านบาท โดยรายได้รวมในรอบ 5 ปี (2547-2551) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.54 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สูงสุ ดในช่วงปี พ .ศ.2549-2551 ได้แก่ บจก . 

เอ๊กเรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ บจก .โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป บจก .กรุงเทพ พยาธิ-แลป บจก .

ศูนย์สุขภาพ อินเตอร์ เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ บจก .แลปพลัส วัน บจก .ไฮเทค แล็ป บจก .ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอ

ราทอรี่ส์ บจก .พาธแล็บ (ประเทศไทย) บจก.ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ และบจก .อุบล อาร์ ไอ เอ  เป็นต้น 

โดยในปี 2551 พบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดสัญชาติไทย 100% มี 9 ราย คือ บจก .เอ๊กซ์เรย์คอมพิวเตอร์อุรุ

พงษ์ บจก .โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป บจก .กรุงเทพ พยาธิ-แลป บจก .ศูนย์สุขภาพ อินเตอร์ 

เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ บจก.แลปพลัส วัน บจก.อุบล อาร์ ไอ เอ บจก .ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศ

ไทย) บจก.พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส และ บจก.ไฮเท็ค แล็ป และผู้น าตลาด 1 ราย มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว คือ 

บจก.โอโอโกเนีย โดยมีสัญชาติออสเตรเลียถือหุ้น 50%  

 
 

2547 2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 0 0 0 172,683,933 195,854,177

กลาง 218,648,312 359,279,833 488,223,285 538,858,836 641,668,463
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รายได้ของธุรกิจจ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2547-2551

ขนาด ปี พ.ศ.
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1.3. สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ  

จากข้อมูลกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่

จริง ในปี 2551 จ านวน 128 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพมีต่างชาติสนใจ

เข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุนของ

ผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% ถึง 118 ราย คิด

เป็นร้อยละ 92.19 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 78.63 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่มีชาวต่างชาติ

ร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 9.57 ของการ

ลงทุนของกิจการทั้งหมด โดยสัญชาติท่ี เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน 

มาเลเซีย และญี่ปุ่น ตามล าดับ ส่วนกิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% มีจ านวน 2 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 1.56 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 11.80 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยกิ จการที่มีสถานะเป็น

บริษัทต่างด้าวมาจากประเทศมาเลเซีย และออสเตรเลีย  
 

 

 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ ณ ปี 2551 

หมายเหต:ุ 1) บริษัทต่างด้าว หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ข้ึนไป  

 2) บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมทุน หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 

สัญชาติไทย 100%, 

92.19%

บริษัทต่างด้าว, 1.56%

ออสเตรเลยี, 1.56%

แคนาดา, 1.56%

จีน, 1.56%

มาเลเซีย, 0.78%

ญ่ีปุ่น, 0.78%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(6.25%)

สัญชาติไทย 100%, 

78.63%

บริษัทต่างด้าว, 11.80%

แคนาดา, 5.60%

มาเลเซีย, 2.81%

จีน, 0.69%

ออสเตรเลยี, 0.48%

ญ่ีปุ่น, 0.00003%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(9.57%)
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2. การเข้ามาสู่ธุรกิจทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพของคนต่างด้าว  ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ 

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ปี 2543-2552) 

 กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ 

ปี 2552 มีจ านวนคงอยู่ท้ังสิ้น 2 ราย โดยพบว่า เป็นกิจการต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตจากภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จ านวน 1 ราย คือ บจก .พาธแล็บ (ประเทศไทย)ซ่ึงมีประเทศมาเลเซียถือหุ้น  100% โดยเข้า

มาให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป โดย

ให้บริการในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 3 สาขา ส่วนอีก 1 รายเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คือ บจก.โอโอ

โกเนีย ซ่ึงมีประเทศออสเตรเลียถือหุ้น 50% โดยได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประเภทกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์   

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจ

สุขภาพในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ ได้แก่ ส านัก

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สภาเทคนิค

การแพทย์และแพทยสภา  เป็นต้น แต่ละหน่ว ยงานมีหน้าที่และมาตรการในการก ากับดูแลดัง น้ี ส านักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีอ านาจหน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจได้แก่ 

ส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตาม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพและให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพมาตรฐานและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการให้บริการ 

นอกจากนี้ยัง เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและ รักษาศักยภาพการแข่งขันของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย  กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นท่ี เกี่ยวข้อง  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรักษาพยาบาล 

พัฒนา ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ การก าหนดพัฒนามาตรฐานและประเมินมาตรฐาน

ด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุข  สภาเทคนิคการแพทย์  มีหน้าที่ในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล  และก าหนดมาต รฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  เช่นการเผยแพร่

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพแก่สมาชิกประชาชน และผู้สนใจ  นอกจากนี้ยังควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ  แห่งวิชาชีพ  เช่นการร้องเรียน การกล่าวหา กล่าวโทษ  ของ

ประชาชนต่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ที่ไม่ใช้ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการคุ้มครองผู้บริโภค แพทยสภา มีหน้าที่หลักๆ คือ 

การควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรม  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์  ส่งเสริมความสามัคคีและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน

ประเทศไทย 

 
3.2.  หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

คือ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มีโครงการส่งเสริมพัฒนา เช่น การจัดสัมมนาการพัฒนาคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 33 โดยมีการบรรยาย

เรื่อง  “แนวทางการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ  เพื่อขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ” และ “เทคนิค
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การแพทย์กับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ” การบรรยายเรื่อง    การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วย

แนวคิด  LEAN ซ่ึงเป็นแนวคิดการปรับปรุงระบบงานให้กระชับ   คล่องตัวและเหมาะสม  เพื่อขจัดความสูญเปล่า 

(WASTE) ในทุกระดับการท างาน  ท าให้ผลที่ได้ของงานเกิดคุณค่า  (Value)  มากกว่าเดิม  นอกจากนี้ยังร่วมกับ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดการอบรมเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี/เอดส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมี

โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีถูกต้อง  ซ่ึงจะช่วย

ให้แพทย์น าผลการตรวจวินิจฉัยไปวางแผนการรักษาผู้ป่วย  เฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

 

4. โครงสร้างของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรในการด าเนิน

ธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 

4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพในประเทศไทย 

สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

1) คลินิกตรวจสุขภาพรายย่อยท่ัวไป  เป็นกิจการขนาดเล็ก  ที่ใช้บริการตรวจสุขภาพแก่

บุคคลทั่วไป มักมีผู้ให้บริการเพียงไม่ก่ีคน เป็นกิจการในครัวเรือนที่ด าเนินการโดยนักเทคนิคการแ พทย์ พยาบาลหรือ

นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ขออนุญาตประกอบกิจการกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการเท่านั้นก็สามารถเปิดให้บริการคลินิกได้ โดยไม่มีการข้ึนทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ 

2) คลินิก/ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ  เป็นกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ที่ให้บริการตรวจ

สุขภาพแก่บุคคลทั่วไปและพนักงานจากองค์กรต่างๆ เป็นหลัก เช่น การตรวจโรคท่ัวไป การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ 

การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ การตรวจเช็คสุขภาพประจ าปี การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

อาจให้บริการตรวจสอบ /วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ที่ส่งมาจากองค์กรอื่นๆร่วมด้วย  ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ขอ

อนุญาตประกอบการกับกระทรวงสารณสุขพร้อมกับจดทะเบียนทางการค้าเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ มีทั้ง

กิจการที่เป็น สัญชาติ ไทย 100% และกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น ทั้งนี้บางส่วนอาจเป็นกิจการในเครือของ

โรงพยาบาลด้วยก็ได้ ท่ีแยกตัวออกมาให้บริการในรูปแบบคลนิิกเพื่อให้การให้บริการเกิดความคล่องตัวมากข้ึน ในขณะ

ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มักเป็นการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าองค์กรหรือพนักงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

3) ห้องปฏิบัติการทดสอบทางก ารแพทย์  มีท้ังกิจการขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ มีการจดทะเบียนทางการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ให้บริการหลักๆ  คือ การตรวจ /ทดสอบตัวอย่างทาง

การแพทย์ที่ส่งมาจากหน่วยงาน /องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ การวิเคราะห์

โครโมโซมเพื่อวินิจฉั ยโรค การทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยด้านการแพทย์ บริการเก็บรักษาและท าลายสิ่งตรวจ เป็นต้น 

กิจการในกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นสัญชาติไทยแท้ 100% และกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น 

4) แผนกตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ซ่ึง

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป รวมท้ังให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ต่างๆ 

จากการศึกษาพบว่าธุรกิจ คลินิกตรวจสุขภาพรายย่อยท่ัวไป ที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็กมากและทั้งหมดเป็นกิจการของคนไทย โดยไม่มีชาวต่างชาติ

เข้ามาให้บริการเลยท้ังที่ไม่มีข้อห้ามบุคคลสัญชาติอื่นเข้ามาให้บริการ เพียงแต่ต้อง มีถิ่นพ านักในประเทศไทยเท่านั้น 
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมาย /เน้นการวิเคราะห์ธุรกิจในกลุ่มท่ีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเท่านั้น นั่นคือ

กิจการในกลุ่มท่ี เป็นนิติบุคคลคือ คลินิก /ศูนย์บริการตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์เท่านั้น  

และไม่ได้รวมแผนกตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ เนื่องจากเป็นการให้บริการ

ส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว 

 

4.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จ านวน 42 ราย พบว่าธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ

ในประเทศไทยโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจจากภายในประเทศเกือบทั้งหมด ยกเว้น

ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือทดสอบ /วิเคราะห์ น้ ายาทดสอบ เป็นต้น ท่ี มีการน าเข้าทรัพยากรในการ

ด าเนินการมาจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงกว่าปัจจัยอื่นๆ โดยเฉลี่ยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 65-70 ส่วนด้านบุคลากรและ

ผู้เชี่ยวชาญ มีการใช้ทรัพยากรจากภายในประเทศทั้งหมด รูปแบบวิธีการบริหารจัดการในกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนจะ

มีการใช้วิธีการบริหารจั ดการจากต่างประเทศบ้างประมาณร้อยละ 5 ส่วนทุนมีการใช้ทุนจากต่างประเทศในช่วง  

0-49% ตามข้อก าหนดของกฎหมายในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรตามลักษณะการด าเนินธุรกิจพบว่า ทั้ง

คลินิก/ศูนย์บริการตรวจสุขภาพและห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ต่างๆ ไม่มีความแตกต่าง กันมากนัก ทั้งการ

ใช้บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีการใช้บุคลากรจากต่างประเทศ ส่วนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีก็มีการน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ท้ังนี้พบว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้ทรัพยากรในการ

ด าเนินการ กล่าวคือ บริการตรวจสุขภาพที่เป็นคลินิกขนาดเล็กของคนไทย ใช้ทุนในการด าเนินธุรกิจในประเทศและมี

รูปแบบการบริหารจัดการแบบไทย ส่วนธุรกิจบริการทดสอบตัวอย่างทางการแพทย์ มีท้ังกิจการที่เป็น สัญชาติ ไทย 

100% และกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนด้วย จึงมีการใช้ทุนจากผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติและรูปแบบก ารบริหารจัดการที่

ค่อนข้างมีความเป็นสากลมากกว่า 

 

 4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจสามารถจ าแนกได้ดังนี ้

1) คลินิกตรวจสุขภาพรายย่อยท่ัวไป กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย ได้แก่ บุคคล

ทั่วไปในพื้นที่ที่ต้องการรับการตรวจสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ต้องการขอใบรับรองทางการแพทย์และการตรวจเลือด เป็น

ต้น 

2) คลินิก/ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ  กลุ่มเป้าหมายส าหรับบริการตรวจสุขภาพ ได้แก่ 

บุคคลทั่วไปในพื้นที่ท่ีต้องการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองทางการแพทย์ ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบความ

ผิดปกติของร่างกายและก ารตรวจสุขภาพประจ าปีทั่วไป เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทย แต่ส าหรับกิจการที่

ตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ก็มีลูกค้าต่างชาติท่ีเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจเพื่อหาเชื้อเอชไอวีหรือ

โรคติดต่อทางเพศต่างๆ ส่วน ลูกค้าประเภทองค์กร  ได้แก่  บริษัทห รือกิจการต่างๆ ท่ีต้องการบริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีให้แก่พนักงาน โดยผู้ให้บริการตรวจสุขภาพจะเข้าไปให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ที่ท าการของลูกค้า เป็นต้น 

ในขณะที่กิจการทีร่ับตรวจสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ ต่างๆ มีกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญคือ หน่วยงานสาธารณสุข

ของภาครัฐ โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน บริษัทวิจัยด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

3) ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์  มีกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญคือ หน่วยงาน

สาธารณสุขของภาครัฐ โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน บริษัทผลิต /วิจัยด้านสาธารณสุข ที่ต้องการวิจัย /ทดสอบ

ตัวอย่างทางการแพทย์จ านวนมากและต้องการให้มีการด าเนินการโดยผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการ

ส่งต่องานดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการขององค์กรเหล่านี้ได้ กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญอีกกลุ่มคือ 

คลินิกเอกชนทั่วไปที่ไม่สามารถตร วจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์บางชนิดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
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4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของลักษณะการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

1) คลินิกตรวจสุขภาพรายย่อยท่ัวไป  มักไม่มีการท าตลาด เนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก

มาก มีผู้ให้บริการจ ากัด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ท่ีรู้จักสถานประกอบการเป็นอย่างดีและมักเป็นฐานลูกค้าเดิมท่ี

เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

2) คลินิก /ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ  สามารถจ าแนกได้ตามกลุ่มเป้าหมาย โดย

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น บุคคลทั่วไป  ไม่มีการท าตลาดมากนัก แต่หากต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองหลักๆ มีช่องทางในการขาย

บริการจากการแนะน าจากแพทย์ผู้ให้การรักษาในโรงพยาบาลที่ให้เข้ามารับการตรวจ เพื่อน าผลไปให้แพทย์วินิจฉัย 

เนื่องจากการรอคิวการตรวจในโรงพยาบาลที่มักใช้เวลานานมากกว่าการใช้บริการจากคลีนิคเหล่านี้ ส่วนวิธีการตลาด

กับกลุ่มลูกค้าองค์กร  เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เจ้าขององค์กร เพื่อให้มีการใช้บริการการตรวจสุขภาพให้

พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเสนอโปรแกรมการตรวจสุขภาพ พร้อมข้อเสนอราคาที่มีการใช้กล ยุทธ์ด้าน

ราคาร่วมด้วย โดยการให้บริการจะเน้นการบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย เช่น การเข้าไปตรวจสุขภาพในองค์กร เป็น

ต้น ส่วนลูกค้าองค์กรที่ส่งตัวอย่างทางการแพทย์มาให้ท าการทดสอบนั้น มีช่องทางเพื่อให้ได้งานทั้งการเสนอราคาและ

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เน้นการให้บ ริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีการควบคุมจ านวนงานที่ทดสอบไม่ให้มากเกิน

ความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น 

3) ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ ช่องทางส าหรับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ส่งตัวอย่างทางการแพทย์มาให้วิเคราะห์ทดสอบคือ มีการเข้าไปเสนอบริการ หากเป็นลูกค้าขน าดใหญ่ ที่มีปริมาณ

การใช้งานการตรวจทดสอบจ านวนมากและมูลค่าค่อนข้างสูง เช่น องค์กรภาครัฐ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เป็น

ต้น แต่หากเป็นลูกค้าขนาดเล็กถึงกลางหรือเป็นองค์กรเอกชนมักเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเก่าให้

เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้มาใ ช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ในการให้บริการจะเน้นการให้บริการด้วยความ

ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว มีการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ก าหนด การมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีด้านความเชี่ยวชาญใน

การให้บริการ รวมท้ังค่าบริการต้องเหมาะสมและไม่สูงกว่าคู่แข่ง เป็นต้น 

ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

องค์กรก ากับดูแล 

กระทรวงสาธารณสุข โดย 
- ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- สภาเทคนิคการแพทย ์
- แพทยสภา 

รูปแบบการบริการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น 

ตรวจชิ้นเนื้อ, เชื้อโรค, 

ตรวจเลือด, ตรวจ

ปัสสาวะ 

 

บริการตรวจสุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพประจ าป ี
- ตรวจเลือด,ปัสสาวะ 
- ตรวจเพื่อขอใบรับรอง
ทางการแพทย์  

 

 

ช่องทางการตลาด 

- Walk In 
- เสนอบริการ ณ ที่ท าการ
ของลูกค้า 
 

 
 

- เสนอบริการ ณ ที่ท าการ
ของลูกค้า 

บริการตรวจสุขภาพ 

- บุคคลทั่วไป 
- ลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน 

บริการทดสอบ/วิเคราะห์

ตัวอย่างทางการแพทย์ 

- องค์กรภาครัฐด้านสาธารณสุข 
- สถานพยาบาล 
- ภาคเอกชน บริษัทผลิต/วิจัย

ด้านสาธารณสุข  
 

ผู้ประกอบการในธุรกิจ 
 

 - คลินิกเทคนิคการแพทย/์คลินิก

ตรวจสุขภาพ 

- ห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่าง
ทางการแพทย์ต่างๆ 

 
 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่อยู่

ในโรงพยาบาล 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพ ใน

ประเทศไทย 
การส ารวจความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการจ านวน 42 รายพบว่าประเด็นของความสามารถใน

การแข่งขันและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกันโดยผันแปรตามตัวแปรที่ส าคัญคือ ลักษณะการด าเนิน

ธุรกิจ ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและตัวแปร

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) คลินิกหรือศูนย์ตรวจสุขภาพ  2) ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์  โดยไม่ได้

รวมกลุ่มคลินิกตรวจสุขภาพรายย่อยท่ัวไปที่ไม่ได้ด าเนินการในรูปแบบนิติบุคคลและแผนกตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล

ทั่วไป เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา ซ่ึงรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพจากผู้ประกอบการ

ต่างชาติ 

ธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์ ถือเป็นการให้บริการทางสุขภาพ ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเดียวกับกิจการ

โรงพยาบาลและคลินิกสุขภาพอื่นๆ ซึ่งภายใต้กรอบ ASEAN ได้มีมติเห็นชอบให้มีการลดการกีดกันทางการค้า โดยจะมี

การทยอยเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้าถือหุ้นในกิจการด้านสุขภาพได้ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ. 2010) ด้าน

การเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างประเทศในสาขาบริการวิชาชีพด้านการแพทย์นั้น ประเทศไทยให้ต่างชาติเข้ามา

ให้บริการในพรหมแดนไทยได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของไทยทุกประการและจะไม่ มีการกีดกันการ

เดินทางไปรับบริการของคนไทยในASEAN และประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศนอกกลุ่ม ASEAN สามารถเข้า

มาด าเนินกิจการให้บริการได้โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทย 

นอกจากนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากแพทยสภาและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆเหมือนผู้ประกอบการไทยทุกประการ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสนใจของต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากการเข้ามาลงทุนร่วมถือหุ้น

ในประเทศไทยพบว่า ณ ปี 2551 มีจ านวนกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% จ านวน 8 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 6.25 ของกิจการที่มีอยู่ท้ังหมดในธุรกิจนี้โดย ชาติท่ีมีความสนใจเข้ามาลงทุนมาก ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากิจการไทยที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นการ

ให้บริการทดสอบหรือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์กับตัวอย่าง ทางการแพทย์ด้วยเทคนิคทันสมัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมี

บริการเสริมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ จัดหาและ

จัดเตรียมงานด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริการทดลอง/ทดสอบทางการแพทย์ตามค าสั่งของลูกค้า เป็นต้น ในขณะ

ที่กิจการที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นบางแห่งมีการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน แต่มีการให้บริการด้วยเทคนิค /

เครื่องมือท่ีทันสมัยมากกว่าคลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น  กิจการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยระบบรังสีเอ็กซ์เรย์ 

กิจการบริการให้ค าปรึกษา การวางแผนและการด าเนิ นการทางด้านการช่วยการมีบุตรและการปฏิสนธิเทียมนอก

ร่างกายหรือการตรวจวินิจฉัยเซลส์สืบพันธุ์ หรือตัวอ่อน เป็นต้น ส่วนการให้บริการในลักษณะคลินิกท่ัวไป พบว่ายังไม่

มีต่างชาติเข้ามาด าเนินการ ยกเว้นบริษัท พาธแล็บ จ ากัด ที่มีสถานะเป็นกิจการต่างด้าวโดยมาเลเซียถือหุ้น  100% 

โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีสาขาส านักงานใหญ่ 1 แห่ง และสาขาย่อยจ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  ส่วนบริษัท โอโอโกเนีย จ ากัด ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ออสเตรเลียถือหุ้น 50% 

ให้บริการด้านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์รวมท้ังบริการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านักลงทุนชาวต่างชาติมีความสนใจเข้ามาลงทุนในกิจการด้านห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ที่ให้บริการทดสอบ /วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์มากกว่าการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุค คลทั่วไปใน

ลักษณะคลินิก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการต้องขออนุญาตประกอบการผ่านกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการจัดต้ังเป็น

นิติบุคคลผ่านกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น ข้อก าหนด

ด้านบุคลากร สถานที่ในการให้บริการ ข้อก าหนดด้ านการโฆษณา รวมท้ังข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้บริโภค

หรือผู้ใช้บริการทั่วไปอีกด้วย ท าให้ต่างชาติไม่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปเท่าที่ควร 
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5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพใน

ประเทศไทย 

จากข้อมูลการส ารวจความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและ

การศึกษาข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ

ธุรกิจบริการทดสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพโดยภาพรวมของประเทศไทย ดังน้ี 

 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และศูนย์ตรวจสุขภาพ มีจุดแข็ง

ส าคัญ ได้แก่  

 มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ โดย 

- ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพ มีนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และมีประสบการณ์ยาวนาน  

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จัดให้มีบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขาที่เน้นให้บริการเป็นหลัก เช่น พยาธิแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์ นักพิษวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

โดยทุกต าแหน่งต้องผ่านการทดสอบและได้รับการอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ท าให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่  

 มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางการ

แพทย์ส่วนใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  เช่น 

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ที่ก าหนดโดยก าหนดโดย

สมาคมเทคนิคการแพ ทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

สาธารณสุข มาตรฐานห้องปฏิบัติการจากองค์กรต่างๆ ในระดับ

สากล เช่น มาตรฐาน ISO 15189 ที่เป็นระบบรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยเฉพาะ และมาตรฐานระบบ 

ISO 9001:2000 ด้านการให้บริการ เป็นต้น 

ศูนย์ตรวจสุขภาพมีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่  

 การตลาด โดยเฉพาะผู้ให้บริการตรวจสุขภาพขนาดกลาง

ข้ึนไป มักจัดให้ มีบริการที่หลากหลาย  เช่น ให้บริการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ บริการฝึกอบรมทางการแพทย์ บริการบริหาร

จัดการห้องปฐมพยาบาล บริการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายเช่นกัน เช่น  

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ท่ีผู้รับบริการสะดวก 

ศูนย์ตรวจสุขภาพมีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก่  

 การตลาด  

- บริการตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็ก มักขาด

ช่องทางในการท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะดึงดูด

กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เนื่องจากการให้บริการไม่ครบวงจร 

ขาดการพัฒนาแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ

ในตลาด จึงมีเพียงกลุ่มลูกค้าประจ าเท่านั้น 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก่  

 การตลาด  

- บริการทดสอบตัวอย่างทางการแพทย์  มักให้บริการตรวจ

ตัวอย่างทางการแพทย์เฉพาะอย่าง ไม่มีการท าตลาดท่ีชัดเจน

เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ลูกค้ามักเป็นกลุ่มเดิมที่เคยใช้

บริการกันมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และศูนย์ตรวจสุขภาพ มีจุดอ่อน

สาคัญ ได้แก่  

 การเงิน  โดยเฉพาะในคลินิกหรื อศูนย์ตรวจสุขภาพและ

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ที่มีขนาดเล็ก พบว่าไม่มี

งบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย  

นอกจากนี้การขาดแคลนงบประมาณยังไม่สามารถพัฒนาการ

ให้บริการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แต่มีค่าตอบแทนสูงกว่าได ้
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โอกาส อุปสรรค 

 กระแสความห่วงใยในสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน  ปัจจุบันคน

ไทยมีความต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับมี

การก าหนดให้ตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ เช่น ก่อนเข้าเรียน 

การตรวจสุขภาพของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ .ศ. 2541 เป็นต้น ท าให้เป็นโอกาสของธุรกิจตรวจ

สุขภาพ 

 การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 

- การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์  

 การแข่งขันค่อนข้างสูง  การให้บริการตรวจเช็คสุขภาพ

เป็นกิจกรรมท่ีหลายธุรกิจสามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็น 

คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบา ลทั้งเอกชนและรัฐบาล คลินิก

ที่ให้บริการทั่วไป ท าให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง 

โดยเฉพาะด้านราคา ที่มีความพยายามในการส่งเสริมการใช้

บริการทั้งการลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยมีมาตรฐานในการ

ให้บริการลดลง  ในขณะที่การร้องเรียนไปยัง  สภาเทคนิค

การแพทย์ กลับไม่มีต้นตอที่จะสามารถสาวต่อไปได้  จึงท าให้

ไม่สามารถเข้าไปไต่สวนและแก้ไขปัญหาได้ 

โอกาส อุปสรรค 

ตรวจวินิจฉัย เช่น ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกท่ีไทยติดอันดับ

เป็น 1 ใน 3 ของโลก ขณะที่ชุดตรวจเอดส์ ไทยผลิตได้เป็น 1 

ใน 7 ของโลก ท าให้ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย

ลดการน าเข้าชุดตรวจวินิจฉัยทั้งสองประเภทได้ ยกเว้นน้ ายา

ตรวจต่างๆ ที่ยังมีการน าเข้าที่สูงอยู่ 

- เกิดธุรกิจตัวแทนด้านการตรวจสุขภาพและให้ค าแนะน าด้าน

สุขภาพ โดยจะมีการส่งต่อให้ลูกค้าให้เข้ามารับบริการตรวจ

สุขภาพ ซ่ึงจะส่งผลดีทางด้านการตลาดแก่ธุรกิจได้ หากมีการ

สร้างความร่วมมือกับธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะกิจการตรวจ

สุขภาพที่มีศักยภาพ สามารถให้บริการตรวจสุขภาพที่

หลากหลายและไม่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการให้บริการ 

 เป็นธุรกิจที่เริ่มด าเนินกิจการหรือเข้าสู่ตลาดการ

ให้บริการได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากติดขัดปัญหาเรื่องเงินทุนท่ี

ต้องซ้ือเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ต้องลงทุนสูง 

ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบการ บุคลากรต้องใช้ความรู้

ความสามารถเฉพาะทางในการให้บริการ และห้องปฏิบัติการ

ทดสอบต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นเรื่องท่ี

ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ดังนั้น จึงเป็นโอกา สส าหรับ  

ผู้ให้บริการที่มีในตลาดอยู่แล้วในการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการให้สามารถอยู่ในธุรกิจได้ต่อไป 

 การใช้บุคลากรปฏิบัติการที่จบไม่ตรงกับสายอาชีพ 

ธุรกิจบริการทดสอบตัวอย่างทางการแพทย์โดยภาพรวมของ

ทั้งประเทศ มีการใช้บุคลากรในวิชาชีพอื่นๆแทนนักเทคนิค

การแพทย์ เช่น  งานด้านนิติเวช (Forensic Medicine) 

เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ นอกจากนี้งานด้าน

ธนาคารเลือด ที่ตอนนี้มีการเปิดหลักสูตรธนาคารเลือด

โดยตรง ท้ังที่จริงแล้วงานด้านธนาคารเลือดอยู่ในความ

รับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย์โดยตรงตามพรบ .เทคนิค

การแพทย์ ทั้งนี้นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเทคนิค

การแพทย์ในด้านโอกาสและการสะสมประสบการณ์ในการ

ท างาน ยังส่งผลในด้านคุณภาพ มาตรฐานหรือความรู้ทาง

เทคนิคในการปฏิบัติงานอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 


