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ttb analytics มองธุรกิจ Telemedicine เป็นปัจจัยพลิกโฉมระบบสุขภาพไทย                     

คาดระยะเริ่มต้นจะครอบคลุมสิทธิ์ผ่านประกันกลุ่มกว่า 2.6 ล้านราย สร้างเม็ดเงิน

เพ่ิมในปี 2566 เกือบ 6 พันล้านบาท บนศักยภาพท่ีขยายได้หลายเท่าตัว 

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดธุรกิจ Telemedicine จะสร้างรายได้ส่วนเพ่ิมให้กับ

อุตสาหกรรมสุขภาพของไทยในปี 2566 ราว 4-6 พันล้านบาท จากระบบประกันกลุ่มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเข้า

รับบริการผ่าน Telemedicine ท้ังน้ีคาด ธุรกิจ Telemedicine ยังมีศักยภาพขยายตัวต่อเน่ืองทั้งในมิติของ

การเพ่ิมศักยภาพและการขยายขอบเขตในการให้บริการ 

 

Telemedicine คือ นวัตกรรมบริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีวิดีโอคอล เป็นบริการทางการแพทย์ท่ี

ช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล การลดต้นทุนแฝง เช่น การขาดงาน ค่า

เดินทาง รวมถึงประโยชน์ในมิติของความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว กอปรกับสถานการณ์ท่ีกดดัน

จากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลให้การรับการรักษาพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มการ

เจ็บป่วยเล็กน้อย (Minor Illnesses) หรือกลุ่มติดตามอาการ (Follow-ups) เริ่มถูกปรับรูปแบบการให้บริการ

แบบ Telemedicine เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาด Telemedicine ท่ัวโลก ในปี 2566 มีมูลค่าสูงขึ้น

แตะ 1.94 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นจากปี 2562 ท่ี 4.99 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี บน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีช่วยยกระดับศักยภาพ Telemedicine เพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ืองจนในปัจจุบันมีความ

ใกล้เคียงกับการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มติดตามอาการ (Follow-ups) 

ส่งผลให้ตลาด Telemedicine ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองโดยคาดว่าในปี 2568 มูลค่าตลาดจะขยับ

แตะ 2.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศไทย พบว่า ตลาด Telemedicine ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (Early 

Stage) ความพร้อมของผู้ให้บริการ และการตอบรับของผู้ใช้บริการ ท่ีคาดว่าจะขับเคลื่อนผ่านระบบประกัน

สุขภาพกลุ่มเป็นล าดับแรกซ่ึงมีกว่า 2.6 ล้านกรมธรรม์ ในปี 2565 เริ่มมีการตอบรับการใช้สิทธิ์ผ่านระบบ 

Telemedicine เพ่ือเข้ารับบริการการดูแลรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) โดยไม่ต้องส ารองจ่าย ประกอบ

กับกลุ่มการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Minor Illnesses) หรือกลุ่มติดตามอาการ (Follow-ups) ท่ีรักษาโดยไม่ต้องรับ

การหัตถการจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือ กลุ่มท่ีรับการรักษาโดยการรับประทานยา นอกจากน้ี ตลาด 

Telemedicine ในไทยยังได้รับประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจขนส่งบรรจุภัณฑ์ (Third Part Logistic) ท่ีมีพ้ืนท่ี

บริการครอบคลุมเกือบท้ังหมดในจังหวัดหลัก ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ถึงมือผู้เข้า

รับบริการ Telemedicine ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังเข้ารับบริการ 

 

ด้วยเหตุน้ีบนเงื่อนไขดังกล่าว ttb analytics จึงประเมินศักยภาพการเข้ารับการรักษาพยาบาลผ่านรูปแบบ 

Telemedicine ในปี 2566 จะช่วยเพ่ิมจ านวนการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ 

ตอบโจทย์จากความสะดวกท่ีผู้เข้ารับบริการไม่ต้องเสียต้นทุนแฝงอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทางและการลางานท่ีอาจ

กระทบต่อผลการประเมินประสิทธิภาพงานในแต่ละปี ท าให้เพ่ิมโอกาสการเข้ารับบริการทางการแพทย์ราว 

15-20%  หรือ 7-8 ครั้งต่อปี จากเดิมท่ีมีการเข้ารับบริการ 5-6 ครั้งต่อปี และคาดว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงิน

ให้กับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนไทยเพ่ิมขึ้นอีกราว 4,000-6,000 ล้านบาท นอกจากน้ี รูปแบบการ

ให้บริการในการดูแลรักษาผ่าน Telemedicine ยังคงมีศักยภาพสูงในการขยายตัวบนมิติต่าง ๆ ตามช่วง

ระยะเวลา ดังนี้ 
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1) การขยายตัวในรูปแบบ Vertical Timeline ผ่าน Cross-Product เช่น การให้บริการ Telemedicine ใน

รูปแบบ Treatment ท่ีไม่ต้องรับหัตถการ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีต้องการรับการรักษาบ าบัดด้านความเครียดท่ีมี

จ านวนมากขึ้นในระยะหลัง ซ่ึงรูปแบบการรับบริการกลุ่มน้ี สอดคล้องกับข้อได้เปรียบของการให้บริการผ่าน 

Telemedicine ในมิติของความสะดวกด้านเวลา และ ความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

  

2) การขยายตัวในรูปแบบ Horizontal Timeline เม่ือผู้ให้บริการมีความพร้อมสูงขึ้นจนสามารถเข้าสู่ระยะ

เติบโต (Growth Stage) โดยขยายการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์

จากห้องปฏิบัติทางการแพทย์ (Laboratory Test) ถึงสถานท่ีพักอาศัย   

  

3) การเข้าสู่ระยะการเติบโตในอัตราเร่ง (Expansion Stage) ศักยภาพของบริการ Telemedicine ท่ี

ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม และเพ่ิมโอกาสการขยายบริการเข้าสู่กลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ซ่ึง

นอกเหนือจากประกันกลุ่มแล้ว เม่ือระบบ Telemedicine สามารถพัฒนาถึงการครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยสิทธิ

ประกันสุขภาพท่ัวหน้า (บัตรทอง) หรือ กลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของการยกระดับ

ศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย เน่ืองจาก ปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่งมีจ านวนผู้ป่วยหนาแน่นเกิน

ศักยภาพท่ีรองรับได้จนเกิดปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรได้ไม่ท่ัวถึง ซ่ึงหากระบบ Telemedicine 

สามารถลดจ านวนผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มเจ็บป่วยเล็กน้อย (Minor Illnesses) หรือกลุ่มติดตามอาการ 

(Follow-ups) ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาจะเป็นการช่วยลดความหนาแน่นของผู้ ป่วยในแต่ละ

สถานพยาบาลได้อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับ

บริการมีประสิทธภิาพสูงขึ้น 

 

ในภาพรวมของธรุกิจสุขภาพไทย Telemedicine จะเป็นปัจจัยพลิกโฉมรองรับผู้ป่วยนอกได้ดีขึ้น โดยคาดว่า

ปี 2566 ได้เริ่มขับเคล่ือนผ่านระบบประกันสุขภาพกลุ่มเป็นล าดับแรก พร้อมท้ัง พัฒนาศักยภาพไปสู่การ

ให้บริการกับกลุ่มคนอ่ืนๆ  ต่อไป  นอกจากน้ี ยังท าให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การขนส่ง ไอทีต่าง ๆ ขยายตัว

รองรับการเติบโตด้วยเช่นกัน 

 

 
 


