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อุตสาหกรรมไมซ�ด�านการแพ
ทย�และการดูแลสุขภาพ

นานาชาติ
The International M

edical and H
ealthcare M

ICE Industry

ในป 2557 อุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ 
นานาชาติมีความแข็งแกรงและมีความพรอมจนสามารถปรับตัว 
ยืดหยุนในทุกภาคสวนยอย ผลการดำเนินการอุตสาหกรรมไมซ 
ข้ึนอยูกับสภาพของภาคเศรษฐกิจหลัก เน่ืองจากจำนวนการประชุม 
การเปดตัวสินคา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการฝกอบรม 
ลวนแตสะทอนระดับกิจกรรมเศรษฐกิจ นวัตกรรม และกำไรจาก 
การดำเนินงาน ภาคสวนเภสัชกรรมไดสรางอุปสงคสำหรับธุรกิจ      
อีเวนทจำนวนมาก การผลิตยาชนิดใหมตองอาศัยการลงทุนดาน 
การวิจัยและการพัฒนาของบริษัทเภสัชภัณฑ จึงทำใหภาคสวน 
เภสัชกรรมลงทุนงบประมาณดานการวิจัยสูงกวาภาคสวนอื่นๆ 
KPMG International เผยวางบประมาณจากการวิจัยและการ 
พัฒนาท่ีสูงสุดในระดับโลก 10 โครงการน้ันเปนการลงทุนของบริษัท 
เภสัชภัณฑ 5 โครงการ งบประมาณการวิจัยและการพัฒนารวม 
ในภาคอุตสาหกรรมระหวางป พ.ศ. 2547 และ 2556 มีมูลคารวม 
เพิ่มจาก 88,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 135,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ KPMG International คาดการณวางบประมาณลงทุน 
รวมจะเพ่ิมเปน 149,000 ลานเหรียญสหรัฐฯภายในป พ.ศ. 2561 
ท้ังน้ีตนทุนประมาณการของการนำเภสัชภัณฑท่ีผลิตจากสารเคมี 
และสารชีวภาพเขาสูตลาดเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2547 และ 25561 

แพทยและบุคลากรของบริษัทเภสัชภัณฑเปนกลุมนักเดินทางที่
มีลักษณะเฉพาะอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีความคาดหวังที่จะไดรับ 
การดูแลและเอาใจใสเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากมีประสบการณ 
เดินทางมาก และเปนกลุมที่ใหความสำคัญตอรายละเอียดงาน 
การรวมงานกับนักเดินทางไมซกลุมน้ีอาจตองดำเนินการตามสภาพ 
เงื่อนไขพิเศษทั้งดานการทองเที่ยวและหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
บุคลากรกลุ มนี ้อาจกำหนดเงื ่อนไขเพิ ่มเติมเปนการเฉพาะ 
เพื่อจะไดมีวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับอีเวนทที่มีลักษณะแตกตาง 
และนาสนใจ2 อีเวนทในสาขาวิชาชีพกลุมน้ีมักจะจัดหลายวันโดย 
มีผูเขารวมจำนวนมากและมีรายการท่ีซับซอน ดังน้ันฝายสถานท่ี 
จัดงานจึงตองทุมเทและมีสวนรวมอยางเต็มท่ี ตลอดจนมีการระดม 
ทรัพยากรของสถานที่จัดงานทุกภาคสวนมากกวาปกติ3

In 2014, the international medical and healthcare 
industry exhibits its resilience across all MICE 
sub-sectors. MICE fortunes depend largely on the 
performance of key sectors as the volume of meetings, 
product launches, incentive trips and training sessions 
reflects economic activity levels, innovation and 
profitability thereof. The pharmaceutical sector 
creates considerable demand for business events. 
The creation of new drugs comes as a direct result 
of pharmaceutical companies’ levels of investment 
in research and development (R&D). This provides 
the main rationale for the pharmaceutical sector’s 
higher research investment outlays in comparison 
to any other. KPMG International has revealed 
that 5 of the 10 highest R&D budgets at the global 
level belong to pharmaceutical firms. The total 
2004-2013 industry R&D expenditure increased from 
USD 88 billion to USD 135 billion, and is forecast 
to reach USD 149 billion by 2018. Meanwhile, the 
estimated cost of introducing a new chemical and 
biological entity to market more than trebled in 
the 2004-2013 period.1 

Physicians and pharmaceutical companies are very 
specific travelers and seek close attention since 
they travel extensively and insist on details. Special 
conditions apply to them in terms of both tourism 
and special codes of conduct. They could well set 
any kind of conditions as they aim to find some 
different and more inspiring solutions.2 Events are 
normally organized for several days with a high 
number of participants and complex programs, 
which implies the utmost venue engagement and 
higher utilization of all venue departments.3

1. Rob Davison, EIBTM 2014 Trends Watch Report, Corporate Meetings – Performance of Key Sectors., p. 7 
2. Stjepan Zovko, Spektar Holidays. Reported in SEE Business Travel & Meetings, SEE Business Travel & Meetings, Medical and Pharmaceutical Sector as Buyers in MICE. 
 Retrieved December 4, 2014, from http://www.seebtm.com/medical-and-pharmaceutical-sector-as-buyers-in-mice/?lang=en
3. See Kornelia Radić, Sales Manager with hotel & congress-business centre Galleria, Subotica. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid.
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1.1
การประชุมด�านการแพทย�และการดูแลสุขภาพ

แมวาผลการสำรวจประจำปของ International Association of 
Professional Congress Organisers (IAPCO) จะแสดงวาธุรกิจ 
ของสมาชิกสมาคมเติบโตเพียงเล็กนอยในแงของจำนวนการ 
ประชุมที่จัดในป พ.ศ. 2556 ทวาอุตสาหกรรมการประชุมโดย 
ภาพรวมกำลังฟนตัวขึ้นอยางชัดเจน4 ผลการสำรวจโดยนิตยสาร 
Convene ของสมาคม Professional Convention Management 
Association (PCMA) แสดงใหเห็นวาผูวางแผนการประชุมอิสระ 
และผูวางแผนการประชุมของบริษัทตางๆ จำนวน 41% คาดการณวา 
ตลาดจะเติบโตในป 2557 อยางไรก็ดีผูตอบแบบสอบถามหลายคน 
ไดระบุเงื่อนไขที่สงผลลบตอภาคสวนการประชุมโดยรวม ซึ่ง 
รวมถึงแนวปฏิบัติดานการประชุมทางการแพทยที่เขมงวดยิ่งขึ้น 
นโยบายของรัฐบาลทำใหจำนวนเจาหนาที ่ร ัฐซ ึ ่งเข าร วม 
การประชุมนอยลง รวมทั้งคาบริการของโรงแรมและคาเดินทาง 
ทางอากาศท่ีสูงข้ึน5 ท้ังน้ีผูตอบแบบสอบถามจำนวนเกือบ 1 ใน 3 
คาดวางบประมาณของตนจะสูงขึ้น แตฝายบริหารของบริษัท 
สวนใหญขอใหลดงบประมาณการประชุม6 สำหรับจุดหมาย 
ปลายทางซึ่งผูวางแผนการประชุมของสหรัฐฯ ประสงคจะใชจัด 
การประชุมในป 2557 นั้น 42% ระบุวาตนจะจัดการประชุมที่ 
ตางประเทศ โดยสถานที่ซึ่งคาดวาจะไดรับเลือกที่สุดนั้นปรากฏ 
ในตารางที่ 1

Medical and Healthcare Meetings

Despite the fact that the Annual Survey of International 
Association of Professional Congress Organisers 
(IAPCO) members showed limited growth in the 
number meetings they organized in 2013, the 
meetings industry as a whole is showing a positive 
turn-around.4 The findings of the Professional 
Convention Management Association (PCMA) Convene 
Magazine’s Meetings Market Survey showed that 
41% of independent and corporate planners 
surveyed expected growth in 2014. However, many 
listed scenarios with negative bearing on the 
meetings sector across the board, including more 
stringent guidelines for medical meetings and policies 
that cut into government employee attendance, 
as well as rising hotel charges and air transportation 
costs.5 While almost 1/3 of the respondents 
expected to have a larger budget this year, the 
majority are asked by management to curtail meeting 
expenses.6 With respect to destinations the surveyed 
U.S. planners were eying in 2014, 42% stated that 
they would be holding meetings abroad. The 
potential foreign locations most likely to be chosen 
as meeting venues are presented in Table 1.

4. Michel Neijmann, President of IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers). Reported in Rob Davison, ibid., p. 20
5. Rob Davison, op.cit., p. 23
6. Michelle Russell. Reported in Rob Davison., ibid. p. 23



82%

44%

42%

42%

39%

35%

34%

28%

28%

20%

แคนาดา / Canada

ยุโรปตะวันตก / Western Europe

สหราชอาณาจักร  / United Kingdom

เอเชีย / Asia

ยุโรปตะวันออก / Eastern Europe

เม็กซิโก / Mexico

แคร�เบียนและเบอร�มิวดา / 
Caribbean and Bermuda

อเมร�กาใต� / South America

เอเชียแปซิฟ�ก / Asia Pacific

แอฟร�กา / Africa

การสำรวจป� 2557
2014 Survey

70%

36%

34%

38%

25%

28%

27%

25%

21%

13%

การสำรวจป� 2556
2013 Survey

จุดหมายปลายทาง
Destination

Source: PCMA Convene Magazine’s Meetings Market Surveys 2014 and 2013. Quoted in Rob Davison.  
EIBTM 2014 Trends Watch Report. Corporate Meetings – Performance of Key Sectors. p. 23

ตารางที่ 1 การสำรวจของ PCMA: จุดหมายปลายทางที่คาดว�าจะได�รับการพ�จารณาให�จัดการประชุม
นอกประเทศสหรัฐฯ
Table 1 PCMA Survey: Destinations Most Likely to Be Considered for Meetings Held 
outside of the U.S.
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1.2
การประชุมนานาชาติ
ด�านการแพทย�และการดูแลสุขภาพ

ในชวงวิกฤตการณเศรษฐกิจครั้งลาสุด อุตสาหกรรมการแพทย 
และเภสัชกรรมเปนอุตสาหกรรมหน่ึงในจำนวนไมก่ีอุตสาหกรรม 
ที่ยังไมประสบปญหา7 การที่ภาคสวนนี้ยังเติบโตโดยรวมทำใหมี 
จำนวนการนำเสนอผลงานและการประชุมเพ่ิมข้ึน8 การประกาศ 
สถานการณโรคระบาดและการบริโภคเวชภัณฑมากข้ึนทำใหบริษัท 
เภสัชภัณฑมีรายไดเพ่ิม และมีการติดตอใชสถานท่ีสำหรับการประชุม 
ตางๆ มากข้ึน ซ่ึงรูปแบบอีเวนทท่ีจัดกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมน้ี 
ไดแก การประชุมแบบ Congresses การประชุมแบบ Symposiums 
และการสัมมนาเฉพาะดาน9

Medical and Healthcare Conventions

During the time of crisis, the medical/pharmaceutical 
industry is one of few industries that has not 
registered a fall as yet.7 The fact that this industry 
is growing as a sector will understandably lead to 
increases in the number of presentations and 
congresses.8 The number of venue enquiries by the 
pharmaceutical sector grew due to higher income that 
these businesses generate in the wake of announced 
pandemics and higher consumption of pharmaceutical 
products. Congresses, symposiums and specialist 
seminars are the types of events mostly organized 
within the medical/pharmaceutical industry.9 

7. This is according to Matija Radovčić, Sales Manager in MICE Department with Radisson Blu Hotel in Dubrovnik, Croatia. SEE Business Travel & Meetings., ibid.
8. David Stanojević, Tami Residence Hotel Manager, Niš. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid. 
9. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid.

อุตสาหกรรมไมซ�ด�านการแพ
ทย�และการดูแลสุขภาพ
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จำนวนลูกคาจากภาคสวนการแพทยและเภสัชกรรมคิดเปนประมาณ 
60% ของยอดการย่ืนขอใชสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงรวบรวม ณ งานไมซ 
เฉพาะดานที่ Belgrade Convention Bureau เขารวม10 ทั้งนี้ 
วงการแพทยมักจะเปนผูจัดงานขนาดใหญที่เปนงานกระแสหลัก 
โดยเปนการประชุมภายในประเทศและการประชุมนานาชาติ 
เฉพาะสาขา ในขณะท่ีภาคสวนเภสัชกรรมมักจัดอีเวนท การสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ งานนำเสนอผลิตภัณฑ และงานสงเสริมการขาย ซ่ึงมี 
ขนาดเล็กกวา11 ในรายงานการสำรวจของ Marketing Challenges 
International ประจำปนี้ชี้วาเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปกอน 
ผูบริหารสมาคมในทวีปอเมริกาเหนือจำนวนกวา 40% ท่ีเขารวม 
การสำรวจคาดวาจะมีงบประมาณ (Budget) และมีผูเขารวมอีเวนท 
นานาชาติเพิ่มขึ้น ผูวางแผนการประชุมจำนวน  91% คาดวา 
งบประมาณดานการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลของตนจะเพิ่มขึ้น
หรือคงที่สำหรับการประชุมที่ใกลจะจัดขึ้น12

งานการประชุมลักษณะตางๆ มีจำนวนผูเขารวมประชุมไมเทากัน 
บริษัท Gulliver travel ในเมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย 
ระบุวาจำนวนของผูเขารวมการประชุมขึ้นอยูกับประเภทของ 
อีเวนท นับต้ังแตจำนวน 100 ถึง 350 คน สำหรับการประชุมแบบ 
congress จำนวน 100 คนสำหรับการประชุมแบบ symposium 
จนถึงจำนวน 50 คนสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshops)13 
ในประเทศสหรัฐฯ ตัวเลขผูเขารวมงานอาจสูงมาก เชนตัวเลข 
ผูเขารวมงานท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพ ณ งาน Greater New York 
Dental Meeting ในป 2556 มีจำนวน 46,284 คน ในขณะที่ 
จำนวนผูเขารวมงานรวม เทากับ 54,629 คน (ดูตารางที่ 2)

The percentage of clients in the medical/pharmaceutical 
sector is approximately 60% based on enquiries 
at specialized MICE exchanges participated by 
Belgrade Convention Bureau.10 The traditional 
and large events are normally organized by the 
medical sector when it comes to specialist local 
and international congresses in specialized medical 
fields, while the pharmaceutical sector usually 
organizes relatively smaller-sized events, workshops, 
presentations and promotions.11 This year’s 
Marketing Challenges International’s survey report 
showed that more than 40% of North American 
association executives surveyed envisaged increased 
budgets and higher attendance at international 
events in comparison to the previous two years. 
91% of planners expect those budgets to increase 
or remain the same for the forthcoming events.12

 
With respect to the number of meeting participants, 
real-world experiences vary. Gulliver travel, 
Dubrovnik stated that the number of participants 
depends on event types, ranging from 100 and 
350 for congresses, 100 for symposiums, to 50 for 
workshops.13 In the United States, attendance figures 
could well be staggering: the professional attendance 
figure at the Greater New York Dental Meeting in 
2013 was 46,284, while the total attendance figure 
was 54,629 (see Table 2).

10. Dragana Babović, MICE Coordinator with Belgrade Convention Bureau. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid.
11. Jovana Aleksić, Corporate Business & Marketing Manager of Holiday Inn, Belgrade. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid.
12. Marketing Challenges International. Trends in International Association Meetings from North America. Reported in Rob Davison, op cit., p.13
13. Reported in SEE Business Travel & Meetings., ibid.



52,890

46,284

32,696

26,400

24,823

22,408

21,390

21,239

19,271

17,777

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIME Intermed USA / 
Federation Of International 
Medical Equipment Suppliers 

Greater New York 
Dental Meeting 

Radiological Society Of 
North America, Inc. 

American Society Of 
Clinical Oncology - Annual Meeting 

Society For Neuroscience - 
Annual Meeting

California Dental Association - 
Anaheim

Massachusetts Dental Society - 
Yankee Dental Congress

Chicago Dental Society

American Society Of Hematology 

Hinman Dental Society

Source: Healthcare Convention & Exhibitors Association (HCEA)

ชื่อสมาคม
Association Name

57,000

54,629

54,008

32,200

30,469

28,144

27,888

29,895

22,347

21,872

ผู�เข�าร�วมงานที่เป�นผู�ประกอบว�ชาชีพ 
Professional Attendance

ผู�เข�าร�วมงานรวม 
Total Attendance

อันดับ
Rank

ตารางที่2 HCEA Top 10 by Professional Attendance / 
Table 2 HCEA Top 10 by Professional Attendance
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ตามขอมูลของ Marketing Challenges International ผูตอบ 
แบบสอบถามจำนวน 77% กลาววา จำนวนผูเขารวมอีเวนทเฉล่ีย 
ในทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นหรือคงที่ในระยะเวลา 2 ปที่ผานมา 
ในจำนวนนี้มีผูตอบแบบสอบถามเกือบ 40% รายงานวาจำนวน 
ผูเขารวมงานเพิ่มขึ้น ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 32% ระบุวา 
ตนมีผูเขารวมงานมากกวา 1,000 คนในงานประชุมกลุมขนาดใหญ 
จำนวนรอยละเฉลี ่ยของผู เขารวมงานที่เดินทางจากสหรัฐฯ 
ไปรวมงานประชุมนานาชาติเทากับ 30%14 ในดานการเลือก 
สถานที่ เมืองในทวีปยุโรปยังคงเปนสถานที่จัดงานการประชุม 
นานาชาติหลัก กลาวคือ 65% ของผูวางแผนการประชุมท่ีสำรวจ 
จัดงานการประชุมนานาชาติครั้งลาสุดของตน โดยผูตอบแบบ 
สอบถามจำนวน 3 ใน 4 ระบุวาเลือกจัดงานที่ยุโรปตะวันตก 
จุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียก็เปนตัวเลือกที่ไดรับความนิยม 
ในกลุมผูวางแผนจัดงานระดับสมาคม โดยผูตอบแบบสอบถาม 
ประมาณ 22% เลือกจัดงานการประชุมนานาชาติครั้งลาสุด 
ในทวีปเอเชีย15

According to Marketing Challenges International 
77% of the respondents stated that the average 
attendance at events in North America has also 
increased or remained the same in the last two 
years. Almost 40% of the respondents report an 
increase. 32% of the respondents have more than 
1,000+ participants at their largest meetings. The 
average percentage of delegates travelling from 
the US to international meetings is 30%.14 With 
respect to site selection, European cities remain 
dominant as international meetings venues: 65% of 
surveyed planners hosted their last international 
meeting there, with three-fourths of those respondents 
specifying Western Europe as the selected region. 
Asian destinations were also popular choices 
among association planners with approximately 
22% of respondents hosted their last international 
meeting there.15
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14. Rob Davison, op.cit., p.13
15. Rob Davison, ibid., p.14-15
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Figure 1 Locations of Last International Association Meetings
Source: Rob Davison. EIBTM 2014 Trends Watch Report. Corporate Meetings – Performance of Key Sectors. p. 15



รายงานสถิติการประชุมนานาชาติประจำปของ Union of 
International Associations (UIA) ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
ซ่ึงไดรับความนิยมสูงสุดสำหรับการประชุมสมาคมระดับนานาชาติ 
ในป พ.ศ. 2556 นั้น ประเทศสิงคโปร สหรัฐฯ และประเทศ 
เกาหลีใตเปนประเทศที่ไดรับความนิยมสูงสุดในหมวดประเทศที่
จัดงานประชุมโดยมีการจัดงานทั้งหมด 994, 799 และ 635 ครั้ง 
ตามลำดับในขณะที่สิงคโปร บรัสเซลส และเวียนนา ไดรับความ 
นิยมสูงสุดในหมวดเมืองที่จัดประชุมโดยมีการจัดงานทั้งหมด 
994, 436 และ 318 ครั้งตามลำดับโดยขอมูลของ UIA ระบุวา 
จำนวนการประชุมในปพ.ศ. 2556 เพิ่มเปน 408,798 ครั้ง จาก 
จำนวนการประชุม 392,588 คร้ังในป 255516 ท้ังน้ีทาง Marketing 
Challenges International ต้ังขอสังเกตวาผูวางแผนการประชุม 
ระดับสมาคมของทวีปอเมริกาเหนือจำนวนมากเต็มใจที่จะใช 
สถานที่เดิมสำหรับการจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญพิเศษ 
ขณะที่สถานที่ตั้งและตนทุนเปนปจจัยหลักในการเลือกสถานที่ 
สวนชื่อเสียงของสถานที่เปนปจจัยที่สำคัญนอยกวา17

The Union of International Associations’ annual 
International Meetings Statistics Report provides 
data on top destinations for international association 
conferences. In 2013, Singapore (994 meetings), 
the US (799 meetings) and the Korea Republic 
(635 meetings) held the top places in the country 
rankings, while Singapore (994 meetings), Brussels 
(436 meetings) and Vienna (318 meetings) topped 
the city rankings. There is clear evidence of growth 
in the number of conferences organized globally. 
The total number of meetings on the UIA database 
for 2013 reached 408,798 from the 392,588 meetings 
in 2012.16 Marketing Challenges International noted 
that a significant percentage of association planners 
in North America are willing to repeat venues for 
their largest international conferences. Location and 
cost are the driving factors for site selection, while 
destination reputation counts less as a factor.17
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16. Meetings taken into consideration include those organized and/or sponsored by the international organizations which appear in 
 the Yearbook of International Organisations and in the International Congress Calendar. See Rob Davison, ibid., p.15-16
17. Rob Davison, ibid., p.13

อุตสาหกรรมไมซ�ด�านการแพ
ทย�และการดูแลสุขภาพ

นานาชาติ
The International M

edical and H
ealthcare M

ICE Industry



การท�องเที่ยวเพ�่อเป�นรางวัลด�านการแพทย�
และการดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมเภสัชกรรม อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ภาคการเงิน 
และอุตสาหกรรมรถยนตเปนภาคสวนที่เริ่มใชการทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัลกลุมแรก18 ในชวงปลายทศวรรษ 1980s ธุรกิจประกันภัย 
และบริษัทเภสัชกรรม (โดยเฉพาะอยางย่ิงบริษัทเภสัชกรรมในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ไดใชการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 
มากขึ้น ในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) อุตสาหกรรมเภสัชกรรม 
และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไดสงเสริมเรื่องการทองเที่ยวเพื่อเปน 
รางวัลมากยิ่งขึ้นอยางชัดเจน19 ปจจุบันนี้ถือวาอุตสาหกรรม 
เภสัชกรรมคือภาคสวนที่เปนลูกคารายสำคัญของอุตสาหกรรม 
การประชุม (Meetings) และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล ขอมูล 
ของ European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA) ระบุวาในทวีปยุโรปอุตสาหกรรม 
เภสัชกรรมจางพนักงานโดยตรงจำนวน 660,000 คน และสามารถ 
สรางงานทางออมจำนวนกวานั้นอีก 3 ถึง 4 เทา20 ผลการศึกษา 
ในประเทศเบลเยี่ยมและประเทศลักเซมเบิรกชี้ใหเห็นวากลุม 
บริษัทที ่ใชการทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัลมากที ่สุดนั ้นอยู ใน 
อุตสาหกรรมเภสัชกรรม ตามมาดวยอุตสาหกรรมโลหะ ภาคสวน 
วิทยาการสารสนเทศ อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรม 
อาหารตามลำดับ21  

เนื้อหาตอไปนี้เปนการสำรวจแนวโนมหลักของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล ซ่ึงผลการสำรวจน้ีสามารถนำไปประยุกต 
ใชกับภาคสวนการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลในอุตสาหกรรมการแพทย 
และการดูรักษาได การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลฟนตัวกลับมามี 
บทบาทอีกครั้ง และผลการสำรวจรายการหลักๆ แสดงถึงความ 
คาดหวังเกี ่ยวกับการทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัลในเชิงบวก 
บริษัทในสหรัฐฯ ใชงบประมาณจำนวน 240,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตอปสำหรับการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลซึ่งในงบประมาณสวนนี้ 
การนำไปใชในการเดินทางยังจุดหมายปลายทางในตางประเทศ 
จำนวนมากพอสมควร รายงานสำรวจดัชนีประจำปฉบับลาสุด 
ของ SITE International Foundation แสดงใหเห็นถึงภาพรวม 
ในเช ิงบวกเก ี ่ยวก ับการใช การทองเท ี ่ยวเพ ื ่อเป นรางว ัล 
ซ่ึงมีสถิติสูงสุดในรอบ 4 ป โดยผูตอบแบบสอบถามจำนวน 48% 

Medical and Healthcare Incentives

Together with the computer, electrical, financial, 
and automotive industries, the pharmaceutical 
industry was an early adopter of incentive travel.18 
In the late 1980s, the insurance business and, 
especially in the U.S.’s Northeast, the pharmaceutical 
industry increased their use of incentive travel. In 
1990, the pharmaceutical and book publishing 
industries expected substantial increases.19  Currently, 
the pharmaceutical industry is a key client sector of 
the meetings and incentive travel industry, directly 
employing 660,000 people within Europe alone and 
generates three to four times more employment 
indirectly, according to the European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).20 
Indeed, a study in Belgium and Luxembourg revels 
that the largest groups of companies using incentive 
travel are in the pharmaceutical industry, followed 
by the metal industry, information technology, 
automotive and food respectively.21

What follows is a survey on major trends in the 
incentive sector which may well apply to medical 
and healthcare incentives. Key surveys point to a 
resurgence in the use of incentive travel and 
fairly upbeat expectations for incentive events. 
US firms spend USD 240 billion annually on 
incentive travel, and a sizeable proportion of that 
is spent in destinations abroad. SITE International 
Foundation’s most recent Index Annual Survey 
demonstrated that optimism about the overall use 
of incentives is at a four-year high, with 48% of 
respondents stating that its use will increase or 
substantially increase over the next 6 months. 

1.3
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18. Patrick De Groote. The Incentive Research Foundation. The Market for Incentive Travel in Belgium and Luxembourg. Retrieved 24 December 24th, 2014, 
 from http://theirf.org/direct/user/file/pdf/The-Market-for-Incentive-Travel-in-Belgium-and-Luxembourg.pdf. 2003. p.3
19. Tom Belden,Knight-Ridder. The Baltimore Sun. Incentive programs seen holding their own despite downturn Business travel. Retrieved 24 December 24th, 2014, 
 from http://articles.baltimoresun.com/1991-02-04/business/1991035151_1_incentive-travel-incentive-business-business-travel. 1991
20. Rob Davidson. EIBTM 2012 Trends Watch An Evaluation. Retrieved 24 December 24th, 2014, 
 from http://www.clcvecta.nl/content/user/files/public_documents/EIBTM-2012-Trend-Watch-Report.pdf, p. 7
21. Patrick De Groote, op. cit., p.4



ระบุวาจะมีการใชนโยบายน้ีเพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากในอีก 
6 เดือนขางหนา และแนวโนมเปนเชิงบวกยิ่งขึ้นไปอีกในรอบอีก 
3 ปขางหนาโดยผูตอบแบบสอบถามจำนวน 87% ระบุวาจะมีการใช 
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก22

การสำรวจของ Incentive Research Foundation (IRF) ยังได 
นำเสนอผลการสำรวจที่สำคัญประการอื่นๆ ดวยคือ 
1) โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดการณวางบประมาณ 
การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลจะไมเปล่ียนแปลง (47%) หรือเพ่ิมข้ึน 
เล็กนอย (37%) ในป พ.ศ. 2557 
2) ในดานระยะเวลาเฉล่ียของการเดินทางเพ่ือเปนรางวัลและจำนวน 
ของผูเขารวมปรากฏวา จำนวนโครงการที่มีระยะเวลาสั้นลงและ 
มีผูเขารวมนอยลงน้ัน ลดจำนวนลงอยางตอเน่ือง ถึงแมวาระยะเวลา 
ของการเดินทางจะไมเพิ่มขึ้นก็ตาม 
3) ผูใชบริการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลของบริษัทจำนวน 95% 
ไมไดคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรจากการจัดการ 
เดินทางเปนกลุมไปเปนการจัดการเดินทางเฉพาะบุคคล
4) นักวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางก็มีบทบาทในการซื้อบริการ 
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 52% 
ไมไดคาดวาสภาพการณนี้จะเปลี่ยนแปลง จำนวน 32% คาดวา 
สภาพการณนี้จะเพิ่มขึ้นพอควร ในขณะที่จำนวน 21% คาดวา 
สภาพการณนี้จะเพิ่มขึ้นอยางมาก23

รายงาน C&IT State of the Industry Report นำเสนอวา 
หนวยงานตางๆ เลือกจุดหมายปลายทางสำหรับการทองเที่ยว 
เพื่อเปนรางวัลในลักษณะที่กลาทดลองสิ่งแปลกใหมมากขึ้น 
ผูที่เดินทางไปยุโรปมากอนจะเริ่มขยายเดินทางไปสถานที่ระยะ
กลาง ซ่ึงรวมถึงโมร็อคโค อิสตันบูล และตะวันออกกลาง สวนผูท่ี 
เคยเดินทางในระยะบิน 4 ถึง 5 ชั่วโมงจะเริ่มพิจารณาจุดหมาย 
ปลายทางระยะไกลขึ้นกวาเดิม24 รายงาน IRF ระบุภูมิภาคที่ 
ผูวางแผนโครงการการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลอาจเลือกเปน 
จุดหมายปลายทางสำหรับปที่จะถึงนี้ รูปที่ 2 แสดงใหเห็นวา 
แคริเบียนเปนสถานท่ียอดนิยม มีผูเลือกจำนวน 47% ตามมาดวย 
ทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงมีผูเลือก 43% ทวีปยุโรปครองตำแหนงท่ีสาม 
มีผูเลือก 34% ในขณะที่อเมริกากลางมีผูเลือก 19% ทวีปเอเชีย 
มีผูเลือก 11%25

Over the next 3 years, the trend is even more 
positive, with 87% stating that it will either 
increase or substantially increase.22

The IRF survey also presented other key findings, 
including 
1) there appears to be a majority expectation that 
most motivational travel budgets will either 
remain unchanged (47%) or slightly increase 
(37%) in the coming year 
2) with respect to the average length of incentive 
trips and number of participants, the number of 
programs decreasing in duration and size has 
dropped steadily even though the length of these 
trips is not increasing
3) 95% of corporate incentive users do not expect 
a change in strategy from group travel to 
individual trip arrangements
4) procurement and purchasing professionals also 
play a part in the buying of incentive travel. 52% 
of the respondents did not expect this to change, 
32% expected this to increase moderately, while 
21% expected it to increase significantly.23

The Conference and Incentive Travel (C&IT) State 
of the Industry Report revealed that agencies 
were becoming more adventurous with respect to 
destinations for motivational trips. Those travelling 
to Europe before are venturing to mid-haul places, 
including Morocco, Istanbul and the Middle East. 
Those who were traveling four to five hours’ flight 
time are now considering long-haul destinations.24 
The IRF survey identified geographical regions 
chosen as possible destinations for incentive 
program(s) among incentive planners for the 
coming year. Figure 2 shows that the Caribbean 
topped the list with 47%, followed by North 
America at 43%. Europe came third with 34%, 
while Central America came in with 19%. Asia 
was chosen by 11% of the surveyed planners.25
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22. Rob Davison, op cit., p.17
23. Rob Davison, ibid., p.18-19
24. Susie Harwood. Conference & Incentive Travel. State of the Industry 2014: Event activity analysis, Retrieved 21, 2014, 
 from http://www.citmagazine.com/article/1298665/state-industry-2014-event-activity-analysis?HAYILC=TOPIC, and Rob Davison, op.cit., p. 21
25. Rob Davison, ibid., p. 21
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การแสดงสินค�านานาชาติด�านการแพทย�
และการดูแลสุขภาพ

ในระดับโลกงานแสดงสินคาดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ
ยังคงมีบทบาทตอไปในปพ.ศ. 2556 ตัวเลขจำนวนผูเขารวมงาน 
รวม ณ FIME Intermed USA / Federation of International 
Medical Equipment Suppliers เทากับ 57,000 คน ในขณะท่ี 
ตัวเลขผูเขารวมงานซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเทากับ 52,890 คน 
ซึ่งมีอัตราการเติบโตเทากับ 5.3% และ 6.5% จากตัวเลขของทั้ง 
สองกลุมในป 2555 ตามลำดับ26 

Medical and Healthcare Exhibitions 

Globally, medical and healthcare exhibitions continue 
to exert its presence. In 2013, the total attendance 
figure at FIME Intermed USA / Federation Of 
International Medical Equipment Suppliers was 
57,000, while the professional attendance figure 
was 52,890, representing increase rates of 5.3% 
and 6.5% over the 2012 figures respectively.26 

1.4

26. HCEA. HCEA Top 50 by Total. Retrieved December 20, 2014, 
 from Attendancehttp://c.ymcdn.com/sites/www.hcea.org/resource/resmgr/docs/june_2014_top_50_total_atten.pdf
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27. Messe Düsseldorf Group. MEDICA. Retrieved December 21, 2014, 
 from http://www.medica-tradefair.com/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,40951/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/At_a_glance.html
28. Messe Düsseldorf Group. World of MEDICA. Retrieved December 21, 2014, 
 from http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,41175/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Home.html
29. Chinamed.net. Welcome to Download China Med 2014 Post Show Report. Retrieved December 21, 2014, 
 from  http://www.chinamed.net.cn/en/newsbrwose.asp?id=1918
30. Chinamed.net. 26th Post Show Report. International Medical Instruments and Equipment Exhibition. Retrieved December 21, 2014, 
 from http://www.chinamed.net.cn/download/2014/CHINAMED2014PostShowReport.pdf

ในขณะเดียวกัน งานแสดงสินคาที่ Messe Düsseldorf Group 
จัดข้ึนน้ันครอบคลุมประเทศหลักๆ ท่ีมีบทบาทดานไมซ กลาวคือ 
ทางกลุมจัดงาน MEDICA ซึ่งเปนตลาดสินคาและบริการดาน 
การแพทยท่ีใหญท่ีสุดในโลกท่ีเมืองดุสเซลดอลฟ ประเทศเยอรมนี27 
ปจจุบันงานน้ีดึงดูดผูแสดงสินคากวา 4,600 ราย และผูเขารวมชม 
กวา 132,000 คน ทั้งนี้ทางกลุมเปนผูจัดงาน จัดการแสดง หรือ 
มีสวนรวมจัดแสดงงานแสดงสินคาทางการแพทยหรือการประชุม 
โดยใชตรา World of MEDICA ในพ้ืนท่ี 4 ทวีป ดังน้ีคือ รวมจัดงาน 
แสดงสินคา CHINA MED ในกรุงปกกิ ่งเปนคูภาคีในงาน 
HOSPITALAR ณ นครเซาเปาโล และงาน ZDRAVOOKHRANENIYE 
ในกรุงมอสโคว ตลอดจนเปนผูจัดงานตอไปน้ีคือ MEDICA World 
Forum เพ่ือการแพทยในเมืองดุสเซลดอรฟประเทศเยอรมนี งาน 
MEDICAL FAIR ASIA (สิงคโปร) MEDICAL FAIR INDIA (มุมไบ 
และนิวเดลี) MEDICAL FAIR THAILAND (กรุงเทพมหานคร) 
MEDICAL WORLD AMERICAS (ฮูสตัน) และ MEDIZ SPB – 
MEDICAL FAIR (เซนตปเตอรสเบิรก)28

รายละเอียดของ CHINA MED แสดงใหเห็นภาพภาคสวนการ 
แสดงสินคานานาชาติดานการแพทยและการดูแลสุขภาพใน 
ทวีปเอเชียอยางชัดเจน ในป 2556 การจัดงาน International 
Medical Instruments & Equipment Exhibition ครั้งที่ 26 
(China Med 2014) ครอบคลุมพื้นที่แสดงสินคารวม 33,000 
ตร.ม. และมีผูแสดงสินคา 545 รายจาก  22 ประเทศ29 China 
Med 2014 มีนักธุรกิจเขาชมงาน 29,500 ราย ครอบคลุมหัวขอ 
หลัก 5 หัวขอ มีการประชุมวิชาการ 28 รายการ และมีการจัดซ้ือ 
จัดจางในงานคิดเปนยอดรวม 310 ลานเหรียญสหรัฐฯ30

Meanwhile, trade fairs organized by Messe 
Düsseldorf Group spans a number of major MICE 
countries. The Messe Düsseldorf Group, has staged 
MEDICA – the world‘s largest medical marketplace 
– in Düsseldorf, Germany.27 This trade show now 
attracts over 4,600 exhibitors and 132,000 visitors. 
The Group organizes, stages or co-stages medical 
trade fairs and congresses under the brand "World of 
MEDICA" on four continents: the Messe Düsseldorf 
Group co-stages CHINA MED in Beijing and is 
a partner for HOSPITALAR in São Paulo and 
ZDRAVOOKHRANENIYE in Moscow; as well as 
organizes the following trade shows – MEDICA 
World Forum for Medicine in Düsseldorf Germany, 
MEDICAL FAIR ASIA [Singapore], MEDICAL FAIR 
INDIA [Mumbai and New Delhi], MEDICAL FAIR 
THAILAND [Bangkok], MEDICAL WORLD AMERICAS 
[Houston], and MEDIZ SPB – MEDICAL FAIR 
[St. Petersburg, Russia].28

Details of CHINA MED provide a concrete picture of 
the medical and healthcare exhibition sector in 
Asia. The 26th International Medical Instruments & 
Equipment Exhibition (China Med 2014) covered 
a total exhibition area of 33,000 m2, and attracted 545 
exhibitors from 22 different countries.29 China 
Med 2014 welcome 29,500 trade visitors, covered 
5 major themes, 28 academic conferences, and 
involved USD 310 million on-site procurements.30
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31. Rob Davison, ibid., p.24
32. Rob Davison, ibid., p.25
33. Rob Davison, ibid., p.8

2.1
ภาคส�วนไมซ�ด�านการแพทย�และ
การดูแลสุขภาพของทว�ปเอเชีย

ทวีปเอเชียมีสถานะเปนแหลงตลาดและจุดหมายปลายทางดาน 
ไมซหลักที่สำคัญยิ่งขึ้น สถานการณในประเทศจีนมีพัฒนาการที่ 
รวดเร็วเปนพิเศษ รายงานเก่ียวกับผูซ้ือบริการดานไมซของประเทศจีน 
(China MICE Buyers Report) ชี้วาในปพ.ศ. 2557 ภาคสวน 
การประชุมและอีเวนทไดเติบโตเต็มที่อยางเห็นไดชัดในชวงเวลา
อันสั้น และขณะนี้กำลังอยูในทิศทางเดียวกันกับภาคสวนธุรกิจ 
อีเวนทในภูมิภาคอ่ืนเปนสำคัญ ราคาจึงเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญ 
ขึ้นมากในการที่ผูซื้อใชพิจารณาในการเลือกสถานที่จัดงานและ
จุดหมายปลายทางสำหรับงานไมซ การที่ผูซื้อบริการดานไมซให 
ความสำคัญเรื่องราคานั้นสวนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ลดงบประมาณคาใชจาย ซ่ึงมีผลตอภาคสวนการประชุมของภาครัฐ31

หากกลาวใหแนชัดแลว การประชุมภาครัฐยังเปนตลาดที่สำคัญ 
ของภาคสวนธุรกิจอีเวนท อยางไรก็ดีหนวยงานในอุตสาหกรรมน้ี 
เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพของตลาดการประชุม 
ภาคธุรกิจและสมาคมซึ่งมีสูงขึ้น32

หากพิจารณาถึงศักยภาพของภาคสวนไมซดานการแพทยและ 
เภสัชกรรมของประเทศจีนแลว อาจกำหนดไดถึงแนวโนม 2 ประการ 
เปนสำคัญคือ 
1) ประเทศจีนเร่ิมเปนศูนยกลางในการพัฒนาเภสัชภัณฑท่ีสำคัญ 
แหงใหมหนังสือพิมพ Financial Times รายงานวาประเทศจีนได 
ประกาศใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ โดยถือเปนนโยบาย 
เรงดวนของชาติ33

Asia’s Medical MICE Sector 

Asia is asserting its standing as a growing source of 
demand and a key MICE destination. The situation 
in China is evolving particularly fast. This year’s 
China MICE Buyers Report pointed to the fact that 
the country’s meetings and events sectors has 
matured significantly over a short period of time, 
and are now firmly on the track of functioning very 
much in the same vein as business events sectors 
in other regions. Price has become considerably 
more significant as a factor taken into account by 
buyers in their venue and destination selection for 
their MICE events. This new pragmatic approach 
among buyers is partly attributable to the Chinese 
government’s austerity move, which has had a 
perceivable impact on the public-sector meetings 
segment.31 To be sure, government meetings still 
count among the top source markets for the 
country’s business events sector. However, its 
industry players are currently recognizing more 
robust potential in the business and association 
meetings markets.32 

Specifically, with respect to China’s medical and 
pharmaceutical MICE potential, two key trends 
have been identified: 
1) the country is set to become a new force in 
pharmaceutical development. According to the 
Financial Times, the country has proclaimed faster 
development of research-based pharmaceutical 
products one of its national priorities33 
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34. HQ magazine. Reported in Rob Davison, ibid., p.25
35. Retrieved November 9, 2014, from  http://www.micehangzhou.com/en/ and Rob Davison, Ibid., p.25
36. Hangzhou Tourism Commission. MICE Hangzhou E-Journal 21. Retrieved November 9, 2014, from http://www.micehangzhou.com/En/ElectronicJournals/E21_E/

2) เน่ืองจากประเทศจีนกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางรวดเร็ว จึงมีการ 
จัดการประชุมวิชาการและการแพทยเพื่อศึกษาสาขาตางๆ อาทิ 
ทันตวิทยา (Odontology) วิทยากระดูก  (Osteology) และ 
จักษุวิทยา (Ophthalmology) การประชุมเหลานี้ยังไดปูทาง 
ใหเกิดการเคลื่อนยายและเคลื่อนไหวไปตามเมืองใหญตางๆ 
ของประเทศจีนมากขึ้น34

การตั้งสำนักงานสงเสริมการประชุมนานาชาติเพื่อทำหนาที่ 
สงเสริมการตลาดดานไมซ เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดในการพัฒนา 
ดานไมซ ณ เมืองหางโจวในป พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสงเสริม 
การทองเท่ียวหางโจว (Hangzhou Tourism Commission: HTC) 
ไดต้ังสำนักงานสงเสริมการประชุมนานาชาติ ทำใหมีการขับเคล่ือน 
ทางการตลาดดวยการพัฒนาตางๆ เชน การจัดทำเว็บไซต และ 
การจัดทำวารสาร MICE Hangzhou E-journal เปนภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน35 อุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและเภสัชกรรม 
เปนเปาหมายในการสงเสริมประการหน่ึง โดยมีการจัดการประชุม 
National pharmaceutical cold chain logistics conference 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อสรางระบบหวงโซโลจิสติกส 
แบบรักษาความเย็นสำหรับเภสัชภัณฑและระบบบริการท่ีปลอดภัย 
และประหยัด36

ในสวนผลการปฏิบัติงานดานการประชุมนานาชาติของทวีปเอเชีย 
นั้น ปรากฏวาสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน ติดอันดับประเทศ 
ยอดนิยมในการประชุมนานาชาติประจำป 2556 โดยอยูในอันดับ 
ที่ 1 อันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 ตามลำดับ โดยมีจำนวนการจัด 
ประชุม รวม 2,217 ครั้ง คิดเปนจำนวน 20.9% ของการประชุม 
ทั้งหมดที่จำแนกอยูในสารบบของ UIA (ตารางที่ 3) ในเวลา 
เดียวกัน เมืองในทวีปเอเชียจำนวน 4 เมือง ติดอันดับเมืองการ 
ประชุมนานาชาติยอดนิยมประจำป พ.ศ. 2556 คือ สิงคโปร 
(อันดับ 1) โซล (อันดับ 4) โตเกียว (อันดับ 5) และปูซาน (อันดับ 9) 
เมืองของทวีปเอเชียทั้ง 4 เมืองมียอดการประชุมนานาชาติรวม 
1,612 ครั้ง คิดเปนจำนวน 15.2% ของการประชุมทั้งหมดที่ 
จำแนกอยูในสารบบของ UIA (ตารางที่ 4)

2) with its rapidly ageing population, more academic 
and medical conferences are being held to 
address such fields as odontology, osteology and 
ophthalmology. These meetings also pave for 
greater mobility to rotate across China’s cities. 
Also, the associated long meeting preparation 
lead time provides MICE planners, PCOs and 
ground handlers with ample sales and marketing 
opportunities – a source of higher revenue.34

A strategic response to these emerging opportunities 
has been the adoption of the convention bureau 
approach as a means of MICE marketing. One 
concrete example of such an initiative has taken 
place in Hangzhou this year. The Hangzhou Tourism 
Commission (HTC) has set up a convention bureau, 
which translates into a marketing drive through such 
developments as a website and a MICE Hangzhou 
E-journal in English and Chinese.35 Medical and 
pharmaceutical MICE is clearly a target with the 
organizing of the National pharmaceutical cold chain 
logistics conference in July, 2014 with a view to 
establishing a secure, economical pharmaceutical 
cold chain logistics and service system.36

With respect to the actual performance of Asia’s 
international meetings sector, Singapore (no. 1), 
South Korea (no. 3) and Japan (4) ranked in the 
2013 top international meeting countries. With a 
combined number of 2,217 international meetings, 
these three Asian countries accounted for 20.9% 
of all meetings as classified by UIA (Table 3). 
Meanwhile, four Asian cities figured in the 2013 
top international meeting cities club: Singapore 
(no. 1), Seoul (no. 4), Tokyo (no. 5) and Busan (no. 9). 
With a combined number of 1,612 international 
meetings, these four Asian cities accounted for 
15.2% of all meetings as classified by UIA (Table 4).
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37. Dragana Babović, MICE Coordinator with Belgrade Convention Bureau. Reported in SEE Business Travel & Meetings, op.cit.
38. Based on the interview with Mr. Panithan Bumrasarinpai, Deputy Managing Director, NCC Management & Development Co., Ltd. 
 November 25th, 2014 at the Queen Sirikit National Convention Center.

แมวาขอมูลการประชุมท่ี UIA เผยแพรตอสาธารณชนไมไดจำแนก 
วามีการประชุมนานาชาติดานการแพทยในประเทศและเมือง 
ตางๆ จำนวนเทาใด อีกท้ังโดยท่ัวไปสำนักงานสงเสริมการประชุม 
นานาชาติของประเทศตางๆ ก็ไมไดจัดเก็บขอมูลจำนวนการ 
ประชุมทางการแพทยในประเทศของตนเพื่อเผยแพร แตหาก 
พิจารณาวานักวิชาชีพในวงการประชุมนานาชาติจำนวนมาก 
ตางก็ระบุวาจำนวนการประชุมสาขาการแพทยและการดูแล 
สุขภาพเปนภาคสวนที่สำคัญยิ่ง ผูเกี่ยวของอาจใชขอมูลอันดับ 
ประเทศและอันดับเมืองการประชุมนานาชาติของ UIA เปนขอมูล 
ประกอบเพ่ือบงช้ีแนวโนมตลาดการจัดประชุมนานาชาติเก่ียวกับ 
การแพทยไดในระดับหนึ่ง ตัวอยางตัวเลขประมาณการสัดสวน 
การประชุมการแพทยและเภสัชกรรมตอการประชุมทั้งหมด เชน 
การประชุมทางการแพทยคิดเปนประมาณ 60% ของยอด 
การย่ืนขอใชสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงรวบรวม ณ งานไมซเฉพาะดาน 
ที่ Belgrade Convention Bureau เขารวม37 ในขณะที่ NCC 
Management & Development Co., Ltd. ประมาณการวา 
การประชุมสาขาการแพทยคิดเปนสัดสวนประมาณ 50% ของ 
อุตสาหกรรมการประชุมสมาคมในประเทศไทย38

Although these published UIA data are not broken 
into specific data on the number of medical 
conventions in each country and city. Neither have 
any data on the number of medical conventions 
been collected by convention bureaus for the 
publication purposes. However, a large number 
of convention professionals have stated that 
medical and healthcare conventions constitute a 
substantial percentage within the convention 
sector. Therefore, parties concerned could well use 
UIA data on country and city rankings to identify 
trends in medical conventions to a certain extent. 
Examples of approximate numbers of medical and 
pharmaceutical conventions in relation to the total 
number of all conventions include the following: 
Medical conventions constituted approximately 60% 
of the total number of venue requests lodged at a 
specialized MICE exchanges attended by the Belgrade 
Convention Bureau.37 Meanwhile, according to the 
approximate figure suggested by NCC Management 
& Development Co., Ltd., medical conventions takes 
up 50% of Thailand’s association conventions.38



สิงคโปร� / Singapore

สหรัฐฯ / USA

เกาหลีใต� / Korea Rep

ญี่ปุ�น / Japan

เบลเยี่ยม / Belgium

สเปน / Spain

เยอรมนี / Germany

ฝรั่งเศส / France

ออสเตร�ย / Austria

สหราชอาณาจักร / UK

994

799

635

588

505

505

428

408

398

349

จำนวนการประชุม / 
Number of Meetingsประเทศ / City

Source: UIA http://www.uia.org/sites/dev.uia.be/files/misc_pdfs/UIA_stats_PR14-rev.pdf

ตารางที่ 3 ประเทศยอดนิยมในการประชุมนานาชาติประจำป� 2556
Table 3 2013 Top International Meeting Countries

สิงคโปร� / Singapore

บรัสเซล / Brussels

เว�ยนนา / Vienna

โซล / Seoul

โตเกียว / Tokyo

บาร�เซโลนา / Barcelona

ปาร�ส / Paris

มาดร�ด / Madrid

ปูซาน / Busan

ลอนดอน / London

994

436

318

242

228

195

180

165

148

144

จำนวนการประชุม / 
Number of Meetingsประเทศ / City

Source: UIA. http://www.uia.org/sites/dev.uia.be/files/misc_pdfs/UIA_stats_PR14-rev.pdf

ตารางที่ 4 เมืองยอดนิยมในการประชุมนานาชาติประจำป� 2556
Table 4 2013 Top International Meeting Cities 2013
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กระแสการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่กำลังเติบโตสงผลบวกดาน 
เศรษฐกิจตอภาคสวนไมซ และไดสงเสริมใหเกิดอีเวนทมากขึ้น 
เนื่องจากอุตสาหกรรมศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีใต 
กาวหนาเปนอยางมาก กลุมการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลบางกลุม 
จึงไดรวมการตรวจรักษาในคลินิกเขาไวในโครงการของตน39 
ซึ ่งร ัฐบาลเกาหลีใตตระหนักถึงประโยชนดานเศรษฐกิจที ่ 
อุตสาหกรรมไมซอาจนำมาสูประเทศ และขณะน้ีรัฐบาลกำลังทุมเท 
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซซึ่งใหกำไรมหาศาลนี้ โดยมีการพิจารณา 
โครงการและขอเสนอจำนวนมากเพ่ือสงเสริมภาคสวนไมซตอไป40 

ในป 2557 ทวีปเอเชียมีการเปดสถานท่ีจัดงานแหงใหมหลายแหง 
ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสใหมๆ  ใหแกผูวางแผนไมซ Advito ต้ังขอสังเกต 
วามีการเปดพื้นที่ศูนยประชุมขนาดใหญแหงใหมหลายแหงใน 
ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีนและประเทศอินเดีย 
ซึ ่งผู จ ัดการประชุมกำลังแสวงหาจุดหมายปลายทางใหมๆ 
รวมถึงเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา อนึ่ง ในปนี้อัตราคาเชา 
สถานที่จัดประชุมกำลังเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในกรุงปกกิ่ง 
และเซ่ียงไฮ อยางไรก็ดีการท่ีมีสถานท่ีจัดประชุมแหงใหมในเมืองใหญ 
ของจีนแหงอื่นๆ ทำใหสถานการณการเจรจาของผูซื้อบริการใน 
เมืองใหญของจีนเหลาน้ันผอนคลายลงมาก ในขณะท่ีอัตราคาเชา 
สถานที่จัดการประชุมในประเทศสิงคโปรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว41

สำหรับประเทศเกาหลีใตมีการเพิ่มสถานที่จัดงานแหงใหมๆ 
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการสรางศูนยอุตสาหกรรมไมซใน 
เขตกังนัมของกรุงโซลแลวเสร็จในชวงปลายป พ.ศ. 2557 ซ่ึงโครงการ 
นี้มีพื้นที่ 200,000 ตร.ม. และเปนจุดใหบริการครบวงจร ไดแก 
ที่พัก หางสรรพสินคา และสถานพักผอนหยอนใจ โดยเปนการ 
บูรณาการศูนยธุรกิจและการทองเที่ยวจำนวน 12 แหงในพื้นที่ 
เดียว ซึ่งการออกแบบไวเชนนี้เพื่อที่จะวางสถานะกรุงโซลใหเปน 
สถานที่ชั้นนำสำหรับการประชุมและการเดินทางดานธุรกิจใน 
ระดับโลก42 ทั้งนี้กรุงโซลมุงเพิ่มสมรรถนะดานไมซขึ้นเปน 3 เทา 
ภายในป พ.ศ. 2563 และไดประกาศแผนแมบทไมซฉบับลาสุด 
ซึ่งมีการวางแผนยกระดับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ดานการประชุมของเมือง ตลอดจนปรับปรุงบริการในดานตางๆ 
เชน การดูแลใหบริการ ภาษา และความปลอดภัย43 ทั ้งนี ้ 
สำนักงานสงเสริมการประชุมแหงกรุงโซล (Seoul Convention 
Bureau) กำลังพัฒนาโครงการทูตไมซ (Ambassador Program) 
ซึ่งมีการรับผูเชี่ยวชาญของเกาหลีเพื่อทำหนาที่ดึงดูดใหมีการ 
จัดการประชุมสมาคมนานาชาติที่กรุงโซลมากขึ้น44

The budding medical tourism trend has provided 
a positive economic impact on the MICE sector, 
and has nurtured more events. As South Korea’s 
plastic surgery industry is well-developed, certain 
incentive groups integrate clinic inspections into 
their programs.39 Realizing the benefits that MICE 
industry may bring in, South Korean government 
is now pitching in a great deal to latch onto this 
lucrative trend, with a slew of MICE packages and 
propositions already on the table.40 

Across Asia, the completion of new venues in 
2014 has opened up additional opportunities for 
MICE planners. Advito observes the opening of 
significant new convention space throughout the 
continent, particularly in China and India. Meeting 
organizers are also seeking new destinations, 
including Vietnam, Indonesia and Cambodia. Venue 
rates have been rising moderately in Beijing and 
Shanghai this year. However, new supply is easing 
out the negotiation scenario for buyers in other 
Chinese cities. Meanwhile, rates are increasing 
rapidly in Singapore.41

Of particular importance, new MICE supply is being 
added in South Korea, notably with the completion 
of the MICE Cluster in Seoul’s Gangnam District 
towards the end of 2014. This mega-project 
features 200,000 m2, and represents a one-stop 
shop for conventions, accommodation, shopping 
and leisure, bringing together 12 business and 
tourism facilities in an integrated complex. It is so 
designed in order to position Seoul as a premier 
venue for meetings and business travel at the 
global level.42 Aiming to triple the current MICE 
capacity by 2020, Seoul has announced the latest 
“MICE Master Plan”, planning to upgrade the 
city’s meeting facilities and improve services in 
such areas as hospitality, language and security.43 
The Seoul Convention Bureau is also working to 
develop an Ambassador Program through which 
local experts are recruited to assist in bringing 
international association meetings to the capital.44

39. China Economic Review. MICE Now. Korea’s MICE ambitions.  Retrieved 14 November 14, 2014, from http://www.chinamicenow.com/article/korea%E2%80%99s-mice-ambitions
40. China Economic Review, Ibid.
41. Rob Davison, op. cit., p.25
42. Rob Davison, ibid., p.25-26
43. China Economic Review, op.cit
44. Maureen O’Crowley, Vice President of Seoul Convention Bureau. Reported in Korea’s MICE ambitions, ibid.
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ภาคส�วนไมซ�ด�านการแพทย�และ
การดูแลสุขภาพของอาเซียน

ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซดานการแพทย 
ภายในอาเซียน คือ ประเทศไมซช้ันนำของภูมิภาค ไดแก ประเทศ 
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย หนวยงานหลักที่ 
สงเสริมภาคสวนไมซและการทองเที ่ยวดานการแพทยของ 
ประเทศมาเลเซียท่ีสำคัญน้ันรวมถึง Malaysia Convention and 
Exhibition Bureau (MyCEB) และ Malaysian Healthcare 
Travel Council (MHTC) จุดหมายปลายทางดานไมซหลักๆ ของ 
ประเทศมาเลเซีย เชน เมืองปนังและเมืองมิริกำลังสงเสริม 
อุตสาหกรรมไมซและการทองเที่ยวดานการแพทยใหเปนกลไก 
ท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางจริงจัง45 ประเทศมาเลเซียเพ่ิง 
ประมูลไดเปนเจาภาพจัดงาน World Federation of Hemophilia 
(WFH) World Congress ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งงานนี้จะดึงดูด 
ผูรวมงานจำนวน 4,300 คน และสรางรายไดใหประเทศจำนวน 
17 ลานเหรียญสหรัฐฯ46 โดยภาคสวนไมซดานการแพทยที่กำลัง 
เติบโตนั้นไดรับแรงสนับสนุนจากการทองเที่ยวดานการแพทยที่
กำลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน โดยมาเลเซียจัดอยูลำดับท่ี 6 ในกลุม 
จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวดานการแพทยระดับชั้นนำ
ของโลก47

ประเทศสิงคโปรเปนตัวอยางของความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรม 
ไมซและการทองเที่ยวดานการแพทยของอาเซียน ในแงการ 
ทองเที่ยวดานการแพทยสถานพยาบาลของประเทศสิงคโปรที่ 
ไดรับการรับรองโดย Joint Commission International (JCI) 
มีจำนวน 22 แหง และตอนรับนักทองเที่ยวที่มารับบริการดาน 
การแพทยจำนวน 610,000 คนในป 2555 ทำใหสิงคโปรเปน 
แหลงทองเท่ียวดานการแพทยยอดนิยมอันดับ 4 ของโลก48 ในแง 
อุตสาหกรรมไมซดานการแพทยภาคธุรกิจของสิงคโปรไดปฏิบัติ
งานอยางจริงจังและประสบความสำเร็จอยางดีย่ิง ยกตัวอยางเชน 
ศูนยการประชุม SUNTEC Singapore Convention Exhibition 
Centre เปนสถานที่จัดงานอีเวนทสำคัญๆ จำนวนมากตลอดป 
พ.ศ. 2557 โดยจัดอีเวนทหลักจำนวน 88 งาน ซึ่งรวมถึงอีเวนท 
ดานการแพทยหลักจำนวน 16 ครั้ง49

ASEAN’s Medical MICE Sector

Major players in ASEAN’s medical MICE industry 
are the region’s top-tier MICE countries: i.e. 
Malaysia, Singapore and Thailand. Key champions 
of Malaysia’s medical MICE and tourism include 
the Malaysia Convention and Exhibition Bureau 
(MyCEB) and the Malaysian Healthcare  Travel 
Council (MHTC). Malaysia’s major MICE destinations 
such as Penang and Miri City are now actively 
promoting medical MICE and tourism as a target 
engine of growth.45 Malaysia has recently won 
the bidding to host the World Federation of 
Hemophilia (WFH) World Congress in 2020, an 
event that will draw 4,300 delegates and generate 
an estimated USD 17 million in economic impact 
for the country.46 The country’s growing medical 
MICE sector is given a boost by its thriving medical 
tourism which is among the club of top global 
medical tourism destinations (no. 6).47 

Singapore represents a great success story in 
ASEAN’s medical MICE sector and tourism. In 
terms of medical tourism, Singapore is home to 
22 JCI accredited facilities, and hosted 610,000 
medical tourists in 2012, landing the country as 
the world’s no. 4 popular medical tourism spot.48 
With respect to medical MICE, Singaporean entre-
preneurs have been working hard which pays off 
remarkably. For example, SUNTEC Singapore 
Convention Exhibition Centre has been playing 
host to a sterling lineup of key events for the 
whole of 2014 – 88 key events, including 16 
major medical events.49         

2.2

45. See Travel Mole. Malaysia drives MICE, medical tourism in Penang. Retrieved December 20, 2014, 
 from http://www.travelmole.com/news_feature.php?news_id=1121160&c=setreg&region=3 and Borneo Post On Line.  
 Pushing Miri City as hub for MICE, medical tourism.   Retrieved December 20, 2014, 
 from http://www.theborneopost.com/2014/06/19/pushing-miri-city-as-hubs-for-mice-medical-tourism/
46. TTG India. Hemophilia congress picks Kuala Lumpur for 2020. Retrieved December 20, 2014, from http://ttgindia.travel/article.php?article_id=23841
47. The Richest. Top Medical Tourism Spots in the World. 6. Malaysia (No. of medical tourists per year: Over 250,000). Retrieved December 20, 2014, 
 from http://www.therichest.com/expensive-lifestyle/location/top-medical-tourism-spots-in-the-world/5/
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ประเทศไทยเปนประเทศท่ีประสบความสำเร็จดานการทองเท่ียว 
ดานการแพทยอันดับ 1 ของโลกในป พ.ศ. 2555 ตามตัวเลข 
ประมาณการของ Patients Beyond Borders (PBB) ทั้งนี้มี 
นักทองเท่ียวเชิงการแพทยจำนวน 1,200,000 คน เดินทางมาเยือน 
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 เพื่อรับบริการดูแลสุขภาพตางๆ 
จำนวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงศัลยกรรมเสริมความงามและบริการ 
บำบัดเพ่ือฟนฟูสุขภาพ50 ในดานไมซเชิงการแพทยน้ัน สสปน. ได 
กำหนดใหการดูแลสุขภาพเปนอุตสาหกรรมหลักประการหนึ่ง 
ที่จะสงเสริมขยายตลาดไมซของประเทศไทยขณะนี้ประเทศไทย
กำลังดำเนินการหลายประการเพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางการ 
ประชุมนานาชาติและการแสดงสินคาดานการแพทย โดยอาศัย 
จุดแกรงที่ประเทศไทยเปนศูนยบริการดานการแพทยและการ  
ดูแลสุขภาพมาตรฐานโลก จังหวัดท่ีกำหนดใหเปนสถานท่ีจัดงาน 
กิจกรรมไมซนานาชาติน้ันมีหลายจังหวัด ซ่ึงรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
ภูเก็ต เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา51

Thailand was the world’s no. 1 medical tourism 
destination in 2012 according to PBB’s estimates. 
1,200,000 medical tourists visited Thailand in 
2012 for a wide range of health care services, 
especially cosmetic surgery and rehabilitation 
treatment services.50 With regard to medical MICE, 
healthcare is one of the key industries that TCEB 
has identified in order to expand Thailand’s MICE 
market. The country is taking a major step to 
develop itself as an international medical convention 
and exhibition center capitalizing on its potential for 
providing world-standard medical and healthcare 
services. Provinces identified to serve as venues 
for international MICE activities include Bangkok, 
Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen, and Songkhla.51

48. The Richest. Top Medical Tourism Spots in the World. 4. Singapore (No. of medical tourists per year: 610,000). Retrieved December 20, 2014, 
 from http://www.therichest.com/expensive-lifestyle/location/top-medical-tourism-spots-in-the-world/7/
49. TTG-MICE. Suntec Singapore boasts tight 2014 event lineup. Retrieved December 4, 2014, 
 from http://www.ttgmice.com/article/suntec-singapore-boasts-tight-2014-event-lineup/
50. The Richest. Top Medical Tourism Spots in the World. 1. Thailand (No. of medical tourists per year: 1,200,000). Retrieved December 20, 2014, 
 from http://www.therichest.com/expensive-lifestyle/location/top-medical-tourism-spots-in-the-world/10/
51. Government Public Relations Department. Developing Thailand as a World-Class Medical Convention Center. Retrieved December 5, 2014, 
 from http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6836&a=2
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ตารางที่ 5ผลการดำเนินการด�านไมซ�ของประเทศไทยในป�งบประมาณ 2557
Table 5 Thailand’s MICE Performance in the Fiscal Year 2014
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จำนวนนักเดินทางไมซ� /
Number of MICE Travelers

รายได� (ล�านบาท) /
Revenue (Million Baht)

38,315

58,564

58,682

31,303

186,864

ไต
รม

าส
ที่ 

1 
/ 

Q
1

ต.
ค.

 –
 ธ

.ค
. 2

55
6

O
ct

 –
 D

ec
 2

01
3

90,125

80,580

77,115

23,592

271,412

ไต
รม

าส
ที่ 

2 
/ 

Q
2

ม.
ค.

 –
 ม

ี.ค
.2

55
7

Ja
n 

– 
M

ar
 1

4

36,557

48,691

55,205

74,721

215,174

ไต
รม

าส
ที่ 

3 
/ 

Q
3

เม
.ย

. –
 ม

ิ.ย
.2

55
7

A
pr

 –
 Ju

ne
 1

4

67,739

52,711

96,884

28,380

245,714

ไต
รม

าส
ที่ 

4 
/ 

Q
4

ก.
ค.

 –
 ก

.ย
.2

55
7

Ju
ly

 –
 S

ep
 1

4

232,736

240,546

287,886

157,996

919,164

รว
ม 

12
 เด

ือน
 

12
 M

on
th

s



23 l 2014 Thailand’s MICE Industry Report

ตัวเลขผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไมซไทยจำแนกเปน 
รายภาคสวนและรายไตรมาสของปงบประมาณ 2557 มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ ไตรมาสที่ 1 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซ เทากับ 
186,864 คน และสรางรายไดจำนวน 16,078 ลานบาท ภาคสวน 
การประชุม ตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 38,315 คน และสราง 
รายไดจำนวน 4,144 ลานบาท ภาคสวนการทองเที่ยวเพื่อเปน 
รางวัลมีผูเขารวมงานจำนวน 58,564 คน และสรางรายไดจำนวน 
3,719 ลานบาท ภาคสวนการประชุมนานาชาติเปนตลาดที่ใหญ 
ที่สุดในแงของปริมาณผูเขารวมงานและรายไดในไตรมาสที่ 1 
ภาคสวนน้ีดึงดูดผูเขารวมงานจำนวน 58,682 คน และสรางรายได 
จำนวน 5,450 ลานบาท และภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติ 
ตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 31,303 คน และสรางรายไดจำนวน  
2,765 ลานบาท

ไตรมาสท่ี 2 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซ เทากับ 271,412 คน 
ในขณะที่มีการสรางรายไดจำนวน 23,993 ลานบาท แบงเปน 
รายสาขาไดดังนี้ ภาคสวนการประชุมเปนตลาดที่ใหญที่สุดในแง 
ของปริมาณผูเขารวมงานและรายไดในไตรมาสที่ 2 ภาคสวนนี้มี 
ผูเขารวมงานจำนวน 90,125 คน และสรางรายได 9,748 ลานบาท 
ภาคสวนการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 
80,580 คน และสรางรายได 5,166 ลานบาท ภาคสวนการประชุม 
นานาชาติตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 77,155 คน และสรางรายได 
7,162 ลานบาท และภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติมีผูเขา 
รวมงานจำนวน 23,592 คน และสรางรายได 1,967 ลานบาท52

ไตรมาสท่ี 3 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซในไตรมาสท่ี 3 เทากับ 
215,174 คน ในขณะที่รายไดรวมจากอุตสาหกรรมไมซมีคา 
เทากับ 18,550 ลานบาท แบงเปนรายสาขาไดดังนี้ ภาคสวน 
การประชุมตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 36,557 คน และสราง 
รายได 3,954 ลานบาท ภาคสวนการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
ตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 48,691 คน และสรางรายได 3,092 
ลานบาท ภาคสวนการประชุมนานาชาติตอนรับผูเขารวมงาน 
จำนวน 55,205 คน และสรางรายได 5,127 ลานบาท และ 
ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดในแง 
ของจำนวนนักเดินทางและรายได โดยตอนรับผูเขารวมงานจำนวน 
74,721 คน และสรางรายได 6,377 ลานบาท53

Figures on Thailand’s MICE performance by sector 
for all the four quarters of the fiscal year 2014 are 
as follows: In the first quarter, the total number of 
MICE travelers to Thailand was 186,864 delegates, 
while the total revenue generated was TBT 16,078 
million. The meetings sector welcome 38,315 delegates 
and generated TBT 4,144 million in revenue. The 
incentives sector involved 58,564 delegates and 
generated TBT 3,719 million in revenue. The 
Conventions sector constituted the largest market 
in terms of visitor volume and revenue in the first 
quarter. This sector attracted 58,682 delegates and 
generated TBT 5,450 million in revenue. The 
exhibitions attracted 31,303 delegates and generated 
TBT 2,765 million in revenue.  

In the second quarter, the total number of MICE 
travelers was 271,412 delegates, while the total 
revenue generated was TBT 23,993 million. The 
meetings sector constituted the largest market in 
terms of visitor volume and revenue. This sector 
involved 90,125 delegates, and generated TBT 
9,748 million in revenue. The incentives sector 
welcome 80,580 delegates and generated TBT 5, 
116 million in revenue. The conventions sector 
attracted 77,115 delegates and generated TBT 
7,162 million in revenue. The exhibitions sector 
involved 23,592 delegates and generated TBT 
1,967 million in revenue.52

In the third quarter the total number of MICE 
travelers was 215,174 delegates, while the total 
revenue generated was TBT 18,550 million. The 
meetings sector attracted 36,557 delegates, and 
generated TBT 3,954 million in revenue. The 
incentives sector welcome 48,691 delegates and 
generated TBT 3,092 million in revenue. The 
conventions sector involved 55,205 delegates and 
generated TBT 5,127 million in revenue. The 
exhibitions constituted the largest market in 
terms of visitor volume and revenue, welcoming 
74,721 delegates and generating TBT 6,377 
million in revenue.53

52. TCEB. TCEB Statistics. Tables 1, and 2 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q2, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio.
53. TCEB. TCEB Statistics. Table 3 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q3, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio.
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In the fourth quarter, the total number of MICE 
travelers was 245,714 delegates, while the total 
revenue generated was TBT 22,179 million. The 
meetings sector involved 67,739 delegates, and 
generated TBT 7,327 million in revenue. The 
incentives sector welcome 52,711 delegates and 
generated TBT 3,347 million in revenue. The 
conventions constituted the largest market in 
terms of visitor volume and revenue. This sector 
attracted 96,884 delegates and generated TBT 
8,998 million in revenue. The exhibitions sector 
involved 28,380 delegates and generated TBT 
2,507 million in revenue.54 It is to be noted that 
the actual traveler figure for 2014 was 919,164, 
while the actual revenue figure was 80,800. 

ไตรมาสท่ี 4 จำนวนรวมของนักเดินทางไมซเทากับ 245,714 คน 
ในขณะท่ีรายไดรวมจากอุตสาหกรรมไมซมีคาเทากับ 22,179 ลานบาท 
แบงเปนรายสาขาไดดังนี้ ภาคสวนการประชุมมีผูเขารวมงาน 
จำนวน 67,739 คน และสรางรายได 7,327 ลานบาท ภาคสวน 
การทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัลตอนรับผู เขารวมงานจำนวน 
52,711 คน และสรางรายได3,347 ลานบาท ภาคสวนการ 
ประชุมนานาชาติเปนตลาดที่ใหญที่สุดในแงของจำนวนนักเดิน
ทางและรายได ภาคสวนน้ีดึงดูดผูเขารวมงานจำนวน 96,884 คน 
และสรางรายได 8,998 ลานบาท ภาคสวนการแสดงสินคานานาชาติ 
มีผูเขารวมงานจำนวน 28,380 คน และสรางรายได 2,507 ลานบาท54 
ท้ังน้ีตัวเลขนักเดินทางไมซจริงสำหรับป พ.ศ. 2557 เทากับ 919,164 
คน ในขณะที่ตัวเลขรายไดจริงเทากับ 80,800 ลานบาท

54. TCEB. TCEB Statistics. Tables 1, and 2 (Number of MICE Travelers and Revenue, Q2, FY 2014: Categorized by Industry). Data Portfolio.
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เกาหลีใต�: 
มหาอำนาจด�านไมซ�รายใหม�ในภูมิภาค

ในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลเกาหลีใตไดคัดเลือกใหไมซเปนอุตสาหกรรม 
ท่ีขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจเติบโตอุตสาหกรรมหน่ึง โดยมุงท่ีจะแขงขัน 
กับสิงคโปร ประเทศเกาหลีใตยังพิจารณาวาการทองเที่ยวเชิง 
การแพทยเปนภาคบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงภาคหนึ่ง ศัลยกรรม 
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม การบำบัดรักษาอาการ 
ผิวหนังและการดูแลผิวพรรณ (Dermatology) ตลอดจนการบำบัด 
ดวยยาสมุนไพรลวนแตเปนกลุมสาขาเปาหมายทั้งสิ้น55 

ในป พ.ศ. 2556 เกาหลีใตถูกจัดใหอยูในอันดับท่ี 3 ในการจัดอันดับ 
ประเทศสถานท่ียอดนิยมในการประชุมนานาชาติของ UIA กรุงโซล 
มีอันดับท่ีดีข้ึนในฐานะเมืองท่ีจัดการประชุมโดยอยูในอันดับ 4 ใน 
การจัดอันดับของ UIA (อันดับ 5 ในปพ.ศ. 2555) และอยูใน 
อันดับ 9 ในการจัดอันดับของ ICCA (อันดับ 17 ในป พ.ศ. 2555) 
โดยกรุงโซลชวยใหประเทศกระโดดขึ้นสูอันดับที่ 12 ในฐานะ 
ประเทศสถานท่ีจัดงานประชุมในการจำแนกของ ICCA นอกจากน้ี 
ในการจัดอันดับของ UIA เมืองปูซานติดอันดับในกลุมเมืองยอด 
นิยม 10 เมืองแรก สงผลใหเกาหลีใตติดอันดับ 3 ซึ่งประเทศ 
เกาหลีใตมีเมืองศูนยกลางความรูกระจายอยูท่ัวประเทศ เชน เมือง 
แทจอนเปนสวนหน่ึงของ Global Science Convention Alliance 
เมืองแทกูเปนเมืองศูนยกลางดานการแพทย เมืองอุลซานเปน 
ศูนยกลางหลักของการผลิตรถยนต สวนเมืองปูซานและเมืองซองโด 
เปนศูนยกลางดานโลจิสติกส และการกระจายสินคาในเขต 
เอเชียเหนือ56

เหตุผลที่ทำใหประเทศเกาหลีใตประสบความสำเร็จดานไมซ 
และการทองเที่ยว
1) ความรวมมือกับสมาคมวิชาการระดับโลกของเกาหลีในสาขา 
วิทยาศาสตรและวิทยาการเปนการสงเสริมโอกาสดานการจัด 
อีเวนทนานาชาติ องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (Korea 
Tourism Organization: KTO) กำลังเนนทำการตลาดรวมกับ 
องคกรที่เปนเจาภาพจัดงาน57การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี 
คุณภาพสูงย่ิงของเกาหลีทำใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในระดับสูง 
ซึ่งมีบทบาทที่ชัดเจนในวงการไซเบอรเนติกส (Cybernetics) 
ระดับโลกโดยมีศูนยการประชุมหลักระดับภูมิภาค 9 แหงและ 
ระบบการเดินทางระดับภูมิภาคสนับสนุนเพื่อสงเสริมอีเวนทไมซ

Korea: a New Emerging 
MICE Powerhouse in Region

In 2009, the Korean government selected MICE as 
one of the "new growth engine" sectors. South 
Korea is pitching in tremendously, aiming to 
compete with Singapore. The country also looks at 
medical tourism as another high-value service 
sector. Plastic surgery, health check-ups, dentistry, 
dermatology, and traditional herbal medicine 
treatment are major target areas.55 

South Korea is now 3rd in the UIA country rankings 
for top international convention destinations. Seoul 
has also improved its ranking as a convention city 
by coming in 4th in the UIA rankings (5th in 2012) 
and 9th in the ICCA rankings (17th in 2012). Seoul 
assisted the country's leap to 12th in the top country 
destinations according to ICCA. Additionally, In the 
UIA's rankings, Busan's entry into the top 10 puts 
South Korea in 3rd place. There are knowledge 
hubs all over the country: e.g. Daejeon is part of the 
Global Science Convention Alliance. Daegu leads as 
a medical hub, primary automotive manufacture 
in Ulsan, while Busan and Songdo are positioning 
themselves as logistics and distribution hubs in 
Northeast Aisa.56

Reasons for Korea’s MICE and Tourism Success
1) Collaboration with world-class Korean academic 
societies in science and technology sectors boosts 
opportunities for the hosting of international events. 
Korea Tourism Organization (KTO) is focusing heavily 
on joint marketing with hosting organizations.57 
Korea’s top quality higher education has led to 
exceptional R&D visible in their world leadership in 
cybernetics, supported by 9 core regional convention 
centers and regional travel to further support 
MICE events.
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55. Rachna Singh. South Korea, a growing MICE market. Retrieved November 14, 2014, 
 from http://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/South-Korea-a-growing-MICE-market/articleshow/15339680.cms
56. Moulden Marketing. Retrieved December10, 2014 , from  http://www.moulden-marketing.co.uk/client/59/Korea%20MICE
57. See CMW. Interview: Executive Director of the Korea Tourism Organisation’s MICE Bureau. Retrieved November, 14, 2014, 
 from http://www.c-mw.net/featuredetails/196/interview-executive-director-of-the-korea-tourism-organisation-s-mice-
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2) สถานที่ตั้งของเกาหลีใตทำใหประเทศเปนศูนยกลางที่ดียิ่ง 
แหงหนึ่งสำหรับภูมิภาคตะวันออก ซึ่งมีประชากรถึง 1 ใน 3 ของ 
ประชากรโลก ภายในระยะบิน 3 ชั่วโมงครึ่ง และสามารถเขาถึง 
ตลาดภายในภูมิภาคไดแก จีน ญี่ปุน รัสเซีย และเครือรัฐเอกราช 
(Commonwealth of Independent States: CIS) รถไฟ 
ความเร็วสูง KTX ของประเทศเกาหลีใตเช่ือมกรุงโซลเขากับภูมิภาค 
ทางตอนเหนือและชายฝงทะเลทางทิศใตในชวงเวลาไมถึง 3 ช่ัวโมง

3) ในดานการประชุมและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลระดับ 
บริษัทน้ัน ประเทศเกาหลีใตกำลังไดรับความสนใจอยางรวดเร็ว ท้ังน้ี 
เพราะมีวัฒนธรรมท่ีโดดเดน ภูมิทัศนท่ีสวยงามย่ิงและมีมนตเสนห 
แบบตะวันออก แหลงดึงดูดใจดานการทองเท่ียวหลักของเกาหลีใต 
รวมถึงความทันสมัยล้ำยุค กระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี 
(Hallyu) ในกรุงโซลและเขตกังนัม การพักผอนหยอนใจ ณ โรงแรม 
สถานตากอากาศ Shilla บนเกาะเชจู และการชมปากปลองภูเขาไฟ 
อีกทั้งแหลงมรดกโลกจำนวน 10 แหงที่ไดรับการรับรองจาก 
UNESCO ก็สามารถใชประกอบเปนฉากงานกิจกรรมไมซตางๆ

4) ประเทศเกาหลีใตกำลังพัฒนาประเทศใหเปนจุดหมายปลายทาง 
หลักสำหรับผูที่เดินทางดวยเรือสำราญในทวีปเอเชีย เกาหลีใต มี 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมย่ิงในการทองเรือสำราญ 
ทาเรือท้ัง 11 แหงน้ี ทำใหสามารถสำรวจสถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณ 
นั้นทุกแหงได ซึ่งทาเรือที่สำคัญนั้นรวมถึงทาเรือทะเลอินชอน 
ทาเรือทะเลปูซาน และทาเรือทะเลเชจู 

5) เกาหลีใตมีภาคการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่กำลังเติบโต ในป 
พ.ศ. 2554 รายไดจากการทองเท่ียวเชิงการแพทยมียอดรวม 116 
ลานเหรียญสหรัฐฯ นักทองเท่ียวเชิงการแพทยสามารถรับบริการ 
ทางการแพทยแผนตะวันตกและการแพทยแผนโบราณของ 
เกาหลีซึ่งมีรัฐบาลใหการรับรองในระดับชาติ58 ธนาคารกลาง 
เกาหลีใตรายงานวา ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภาคการทองเท่ียวเชิงการแพทยของเกาหลีใต 
สรางรายได 187 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป 
เทากับ 35.3%59 KTO เผยวาจำนวนนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 
นาจะมีจำนวนถึง 250,000 คน ในป พ.ศ. 2557 โดยท่ีนักทองเท่ียว 
จีนมีจำนวน 56,000 คน KTO คาดวาจำนวนนักทองเที่ยว 
เชิงการแพทยจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายการบินเพิ่มเสน
ทางบินไปยังเมืองตางๆ ของรัสเซียมากขึ้น60

2) Korea’s geographical location practically 
renders it an ideal hub for the Far East region 
with 1/3 of the world’s population within 3.5 
hours flying time and access to the regional 
markets of China, Japan, Russia, and CIS. KTX 
(Korea’s high speed train) connects Seoul and 
the northern regions to the south coast in less 
than 3 hours.

3) With respect to corporate meetings and incentives, 
the country is rapidly gaining interest with a distinct 
culture, extraordinary landscape and flavors of the 
Orient. Korea’s major tourist attractions include the 
high octane modernity of the Hallyu (Korean) wave 
in Seoul and Gangnam, attractions at the luxury 
Shilla hotel resort on Jeju Island and a hike to a 
crater. Some of Korea’s 10 UNESCO world heritage 
sites can be used as the backdrop to MICE activities.

4) Korea is now emerging as one of the continent’s 
major destinations for cruise travelers. The country 
has an ideal natural environment for cruising and 
its 11 ports can offer tourists the opportunity to 
explore 11 different attractions: e.g. Incheon Sea 
Port, Busan Sea, and Jeju Sea Port.

5) Korea has a thriving medical tourism sector. In 
2011, the revenue from medical tourism reached 
USD 116 dollars. Those visiting Korea for medical 
tourism can experience Western medicine and 
nationally-certified traditional Korean medicine.58 
According to the Bank of Korea, during the period 
January 2013 to November 2013, the country’s 
medical tourism sector pulled in revenues of USD 
187 million, showing a 35.3% year-on-year 
growth.59 KTO has revealed that the number of 
medical tourists will likely reach 250,000 in 2014. 
In 2013, the Chinese topped the lists with 56,000 
going to Korea. KTO expects the number of Russian 
medical tourists to increase as airlines have 
launched new routes into more Russian cities.60

58. Go Korea Training. MICE. Retrieved November 14, 2014, from https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/gokoreatraining/mice-cruise-medical-tourism
59. China Economic Review, op.cit.
60. KTO. MICE News. Retrieved November 14, 2014, from http://www.koreaconvention.org/eng/news/mice_news.kc?func_name=list&pgbn=E3
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6) เกาหลีใตมีศูนยจัดงานไมซที่สำคัญระดับภูมิภาคหลายแหง 
ที่สำคัญคือ 1) COEX 2) Kintex และ 3) Songdo Convensia
โดยปกติศูนยท้ัง 3 แหงน้ีเปนพ้ืนท่ีหลักในการจัดงานแสดงสินคา 
และการประชุม เปาหมายคือเพื่อสรางยอดสงออกรายการใหมๆ 
ท่ีมีมูลคา 60,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ือเพ่ิมจำนวนผูเขาชม 
งาน ณ ศูนยประชุมนานาชาติใหถึง 1 ลานคน ภายในป 2558 
ตลอดจนยกระดับที่พักและทำใหพื้นที่แตละแหงมีจุดเนนหลัก 
ของตัวเอง ศูนย KINTEX อันล้ำสมัยเปนศูนยการแสดงสินคา 
นานาชาติท่ีใหญอันดับ 5 ของทวีปเอเชีย มีพ้ืนท่ีแสดงสินคาภายใน 
รวม 108,049 ตร.ม. อาคาร 3 ชั้นคลุมพื้นที่ 224,800 ตร.ม.61

7) เกาหลีใตมีเมืองและจังหวัดศูนยกลางจัดกิจกรรมไมซจำนวน 
13 เมือง แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
7.1) เขตนครหลวงและปริมณฑล 
7.2) ศูนยกลางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
7.3) ศูนยกลางวิทยาการและอุตสาหกรรม
7.4) สถานที่พักผอนหยอนใจ

8) การทำงานของสำนักงานดานไมซท่ีมีลักษณะเชิงรุกเปนกุญแจ 
สำคัญในการทำใหเกิดความสำเร็จในภาคสวนไมซเจาหนาที่ 
ระดับวิชาชีพและมีประสบการณสูงของสำนักงานไมซของเกาหลี 
ทำหนาที่เปนสะพานเชื่อมระหวางเจาภาพในประเทศ สมาคม 
ศูนยการประชุมและ Convention Visitors Bureau โดยให 
บริการดังนี้ 
8.1) การสนับสนุนดานการตลาดและการประชาสัมพันธ 
8.2) การสนับสนุนดานการสื่อสาร 
8.3) การสนับสนุนดานการเงิน
8.4) การตรวจสถานท่ีจัดงาน และการสนับสนุน ณ สถานท่ีจัดงาน 
รวมท้ังจัดบริการลามแปลภาษาและบริการทองเท่ียวชมสถานท่ี62

6) Korea boasts some of the region’s major MICE 
facilities: COEX, Kintex and Songdo Convensia 
have usually been designated as the three main 
exhibition/conference areas. The aim is to create 
USD 60 billion in new exports and to double the 
number of convention visitors to 1 million by 2015, as 
well as upgrade accommodations and give each area 
a specialization. The ultramodern KINTEX is the 5th 
largest exhibition space in Asia with a total indoor 
exhibition area of 108,049m2. The three-storey 
building spread on a 224,800m2.61

7) Korea has as many as 13 MICE cities and provinces 
identified as MICE venues. These may be divided 
into 4 groups: 
7.1) the capital and its vicinity 
7.2) historical and cultural centers 
7.3) technological and industrial centers 
7.4) outdoor retreats.

8) The functioning of a proactive MICE bureau is 
a key component of recipe for success in the 
MICE sector. Professional and experienced staff 
members of the Korea’s MICE Bureau act as the 
conduit between local host and organizations, 
convention centers and the Convention Visitors 
Bureau. The country’s MICE Bureau provides 
8.1) marketing and PR support 
8.2) communications support 
8.3) financial support 
8.4) site inspection and on-site support, 
together with interpretation and tour services.62

61. Rachna Singh, op.cit.
62. KTO. How We Can Support. Retrieved 14 November 14, 2014, from http://www.koreaconvention.org/eng/help/support.kc
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9) การมีสวนรวมของภาคเอกชนในเชิงรุกมีบทบาทท่ีสำคัญในความ 
สำเร็จของภาคสวนไมซและการทองเที่ยวดานการแพทยของ 
เกาหลีใต ตัวอยางประการหน่ึงคือการรวมมือกันระหวางสายการบิน 
เอเชียนาและผูใหบริการสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประเทศเปน 
จุดหมายปลายทางดานการทองเที ่ยวเชิงการแพทยที ่สำคัญ 
ทุกภาคสวนรวมกันพัฒนาโครงการตรวจสุขภาพสำหรับนักทองเท่ียว 
และจัดงานสงเสริมการตลาดในตางประเทศ สายการบินเสนอ 
สวนลดใหแกผูใชบริการดูแลสุขภาพ ในขณะที่ฝายผูใหบริการ 
ดูแลสุขภาพเสนอบริการดานการแพทยในอัตราพิเศษแกผูโดยสาร 
ของสายการบินเอเชียนา63

ประเด็นทาทายในอนาคต
เกาหลีใตไดระบุประเด็นทาทายดานไมซในอนาคตไวบางประการ 
ซึ่งรวมถึงประเด็นตอไปนี้ คือ 1) การสรางใหมีตลาดนักเดินทาง 
ไมซท่ีหลากหลาย และ 2) การขาดการสรางเสริมขีดความสามารถ 
ของบุคลากร ในอดีตกลุมนักเดินทางจากประเทศไทยเคยเปนกลุม 
ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซหลักของเกาหลีใต แตในระยะหลัง 
กลุมนักเดินทางชาวจีนเริ่มแทนที่กลุมนักเดินทางไทย ทั้งนี้เปน 
ผลมาจากโครงการยกเลิกการขอลงตราประทับวีซา และนโยบาย 
แรงจูงใจจำนวนมากสำหรับประเทศจีน อยางไรก็ตามมีการยก 
ประเด็นความกังวลวานโยบายไมซที่เนน ประเทศจีนจะไดผล 
ตลอดไปหรือไมข้ึนมาพิจารณา ดังน้ันเกาหลีใตจะตองสำรวจความ 
เปนไปไดเพิ่มเติมในการกระตุนแรงจูงใจดานไมซของประเทศ 
เพ่ือท่ีจะใหมีแหลงตลาดท่ีมาของนักทองเท่ียวซ่ึงหลากหลายมาก 
ยิ่งขึ้น64 เกี่ยวกับการขาดการลงทุนดานการอบรมและการศึกษา 
สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซนั้น เนื่องจากผูจัดการระดับ 
กลางไดรับเงินเดือนต่ำ จึงเปนไปไดท่ีอาจมีผูจัดการสวนหน่ึงยาย 
ไปสูภาคสวนอ่ืน ในแงน้ีรัฐบาลเกาหลีใตและ KTO รวมกับสมาคม 
ดานไมซ และ Professional Conference Organizers (PCOs) 
ใหการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสภาพการณในการทำงานโดยภาพ
รวมสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมและเสริมสรางโครงการ 
อบรมดานวิชาชีพและการศึกษา65

9) Proactive private-sector engagements are 
instrumental in securing success for Korea’s medical 
MICE and tourism. One such example is a 
partnership arrangement involving Asiana Airlines 
whereby it collaborates with hospitals and clinics 
to promote the country as a major medical tourism 
destination. Together, they develop a health check 
program for tourists and organize promotional 
events abroad. The airline offer discounts to 
visitors to the healthcare service providers, while 
the latter offer more affordable rates for their 
medical services to Asiana passengers.63

Future Challenges
South Korea has identified certain future MICE 
challenges, including 1) source market diversification 
and 2) a lack of capacity building. Groups from 
Thailand used to be the major driver for the 
Korean MICE industry. Of late, its position has 
gradually been replaced by Chinese visitors as a 
result of a series of Chinese-targeted visa-waiver 
programs and incentive policies. However, concerns 
over whether the China-focused MICE strategy 
will always work have sprung up. Therefore, 
South Korea shall need to explore additional 
possibilities to revitalize its MICE appeals in order 
to diversify its tourist source markets.64 In regard to 
the lack of investment in training and education 
for industry professionals, with low salary levels a 
number of middle managers are likely to move to 
other sectors. In this light, the Korean government 
and KTO together with MICE and PCO associations 
are providing support to improve the overall 
working environment for industry professionals 
and to strengthen professional training and 
education programs.65

63. KTO. MICE News. Retrieved November 14, 2014 from http://www.koreaconvention.org/eng/news/mice_news.kc?func_name=list&pgbn=E3
64. Korea’s MICE Ambitions, op.cit.
65. Interview: Executive Director of the Korea Tourism Organisation’s MICE Bureau, op.cit.
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สิงคโปร�: 
ศูนย�กลางไมซ�ด�านการแพทย�ที่สำคัญ

แรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการการทองเที่ยวของสิงคโปรมี 3 
ประการ ไดแก ธุรกิจไมซ สถานตากอากาศท่ีมีบริการคาสิโนและ 
ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการแพทย ซ่ึงการท่ีสิงคโปรเปนศูนยกลาง 
ทางธุรกิจและการเงิน มีขอไดเปรียบดานภูมิประเทศ มีสังคมที่ 
ส่ือสารภาษาอังกฤษเปนหลัก มีมาตรฐานดานความปลอดภัยระดับ 
สูง และมีระบบการขนสงสาธารณะท่ีดี ลวนเปนปจจัยท่ีเก้ือหนุน 
ใหประเทศสิงคโปรมีความแข็งแกรงดานอุตสาหกรรมไมซ66

เศรษฐกิจสิงคโปรเติบโตอยางมากจากรากฐานอุตสาหกรรม 
บริการ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนกวา 70% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ (GDP)67 นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของสิงคโปร 
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเปนผูนำในอุตสาหกรรม 
ไมซดานการแพทยระดับโลกแหงหน่ึง Singapore Tourism Board 
ไดตั้งแผนก BTMICE (Business Travel + MICE) และดำเนิน 
นโยบายสงเสริมไมซหลายประการ นอกจากนั้น Singapore 
Exhibition and Convention Bureau (SECB) ยังมีบทบาท 
สำคัญในการใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซและการพัฒนา 
การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ68

เหตุผลที่ทำใหอุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและการดูแล 
สุขภาพของสิงคโปรประสบความสำเร็จ
สิงคโปรมีปจจัยที่กอใหเกิดความสำเร็จดานไมซดานการแพทย 
จำนวนมาก คือ ประสิทธิภาพโดยรวม ระบบการขนสงท่ียอดเย่ียม 
โรงแรมและสถานที่อำนวยความสะดวกดานไมซมีคุณภาพสูง 
วิทยาการและโครงสรางขั ้นพื ้นฐานดานการสื ่อสารทันสมัย 
ทางเลือกในการซ้ือสินคาท่ีหลากหลาย ประชาชนมีความเอ้ืออารี 
ตอผูมาเยือน มีระบบ การศึกษาดี และพูดไดหลายภาษาทำให 
ประเทศสิงคโปรไดรับเลือกใหเปนสถานที่จัดงานการประชุม 
สมาคมจำนวนมากในชวงสามสี่ปที่ผานมา69 ซึ่งเหตุผลเฉพาะที่ 
ทำใหสิงคโปรประสบความสำเร็จมีดังนี้ 

Singapore: 
A Major Medical MICE Center 

The three key drivers of the Singapore hospitality 
industry are MICE business, the casino integrated 
resorts and the medical tourism business. Singapore’s 
position as a business and finance hub, its location 
(7 hours by flight to most parts of Asia and the 
Oceania), its English-speaking environment, its high 
standards of safety and good public transportation 
are all contributing factors to its strength in the 
MICE industry.66 Singapore has achieved high 
economic growth on the foundation of its service 
industries, which account for over 70% in GDP.67 
The Government’s MICE promotion policy plays a 
pivotal part in developing the country as a global 
medical MICE leader. By establishing a BTMICE 
(Business Travel + MICE) department, Singapore 
Tourism Board has been implementing a series of 
MICE promotion policies. In addition, the Singapore 
Exhibition and Convention Bureau (SECB) has been 
playing an important role in providing support for 
the hosting of MICE activities and business 
tourism development.68 

Reasons for Singapore’s MICE success in the Medical 
and Health Care Sector
Singapore has a great number of ingredients for 
MICE success - overall efficiency, excellent transport 
system, the highest quality of hotels and MICE 
facilities, the latest technology and communications 
infrastructure, great shopping and leisure options, 
and a welcoming, well educated and multi-lingual 
populace. The country has clinched a good 
number of association meetings over the next few 
years. Leveraging on its sterling track record and 
sound business fundamentals, the country has 
secured a robust pipeline of MICE events.69 Specific 
reasons for Singapore’s success include the following:

66. OCBC Investment Research. Reported in Singapore Business Review. Here are the 3 key drivers of Singapore's hospitality industry. Retrieved December 4, 2014, 
 from http://sbr.com.sg/hotels-tourism/news/here-are-3-key-drivers-singapores-hospitality-industry
67. Jaeho Lee and Nari Park. Major Industries in Singapore: MICE, Medical Tourism Industry. Studies in Comprehensive Regional Strategies 12-18 (2012). Retrieved November 14, 2014, 
 from http://www.kiep.go.kr/eng/publications/pub02_view.jsp?page=3&no=185749&sCate=01&sSubCate=&field=&text=
68. IJaeho Lee and Nari Park, ibid.
69. Melissa Ow, Assistant Chief Executive, Business Travel and MICE Group, Singapore Tourism Board (STB), quoted in AsiaTravelTips.Com. Key Wins for Singapore’s MICE Business. 
 Retrieved December 4, 2014, from http://www.asiatraveltips.com/news09/2711-SingaporeMICE.shtml
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1) The existing of strategic clusters is also one of 
the major MICE promotions policies. Singapore 
has been stepping up efforts to improve its 
national image by holding conferences around its 
high-tech and value added industries.70 Success 
in other clusters also feed directly into its medical 
and healthcare MICE industry with regard to its 
scientific research strength in bio-medical sciences, 
MICE organizational dimensions, professional 
experiences, and image.

2) Singapore has a thriving medical tourism sector. 
Hospitals and medical centers in Singapore offer 
a wide range of services.71 Revenue from this 
sector is forecast to grow at 8.8% per year for 
2007-2016. According to Frost & Sullivan, the 
number of medical travelers to Singapore and 
their corresponding revenues should grow at 
healthy Compound Annual Growth Rates (CAGRs) 
of 10.4% and 8.8% from 2007 to 2016.72

3) Government policy specifically designed to 
promote the medical sector at the international 
level: In order to promote medical tourism industry, 
Singapore has implemented a 'Medical Hub in Asia 
Policy’, covering seven policy recommendations. 
In accordance with the 1st policy recommendation, 
Singapore has launched a native brand, Singapore 
Medicine, and founded an integrated organization. 
The country encourages greater transparency on pricing 
and clinical practice norms as the second policy 
recommendation, and efforts to reduce rigidities in 
the supply of doctors, nurses and paramedical 
manpower as its third policy recommendation. 
Singapore also simplified the immigration procedures 
and hosted international medical conferences in the 
wake of its internationalization policy. As part of the 
fifth policy recommendation, Singapore has supported 
clinical research in healthcare institutions.73

1) การมีภาคสวนเศรษฐกิจยุทธศาสตร (Strategic Clusters): 
ภาคสวนเศรษฐกิจยุทธศาสตรถือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 
สงเสริมภาคสวนไมซที่สำคัญประการหนึ่งดวย โดยสิงคโปรเพิ่ม 
ความพยายามเพื่อปรับปรุงภาพลักษณของประเทศโดยการจัด 
การประชุมทางดานอุตสาหกรรมวิทยาการข้ันสูง70 ซ่ึงความสำเร็จใน 
ภาคสวนเศรษฐกิจยุทธศาสตรอ่ืนๆ สงผลโดยตรงตออุตสาหกรรมไมซ 
ดานการแพทยและการดูแลสุขภาพของประเทศในแงความ 
แข็งแกรงดานการวิจัยวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวการแพทย 
ประสบการณดานวิชาชีพ และภาพลักษณของประเทศ

2) สิงคโปรมีภาคสวนการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่กำลังเติบโต 
โรงพยาบาลและศูนยการแพทยในสิงคโปร ใหบริการท่ีหลากหลาย71 

มีการพยากรณวารายไดจากภาคสวนน้ีจะเติบโตในอัตรา 8.8% ตอป 
ในชวงพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 Frost & Sullivan พยากรณวา 
อัตราเติบโตเฉลี ่ยสะสมตอปของจำนวนนักทองเที ่ยวเชิง 
การแพทยที่เดินทางไปยังสิงคโปรและรายไดจากการทองเที่ยว 
ภาคสวนน้ีนาจะเติบโตในอัตราท่ีสูงคือ 10.4% และ 8.8% ในชวง 
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 255972

3) นโยบายรัฐบาลท่ีออกแบบเปนการเฉพาะเพ่ือสงเสริมภาคการ 
แพทยในระดับนานาชาติ: เพื่อที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียวเชิงการแพทย สิงคโปรไดดำเนินการนโยบายศูนยกลาง 
การแพทยแหงเอเชีย โดยเร่ิมสรางตราการแพทยสิงคโปรเปนของ 
ตนเอง และไดจัดต้ังองคกรบูรณาการเพ่ือรับผิดชอบดานน้ี อีกท้ัง 
ยังสงเสริมใหมีความโปรงใสมากขึ้นดานการกำหนดราคาและ 
แบบแผนการปฏิบัติดานการรักษามากขึ้น รวมไปถึงพยายามลด 
ปญหาการขาดแคลนแพทย พยาบาลและบุคลากรสนับสนุนทาง 
การแพทย ดำเนินการใหกระบวนการเขาเมืองมีความสะดวกและ 
งายตลอดจนจัดการประชุมนานาชาติตามนโยบายสงเสริมความ
เปนนานาชาติ นอกจากน้ีสิงคโปรยังไดสนับสนุนการวิจัยดานการ 
รักษาในสถาบันการรักษาทางการแพทยตางๆ อีกทางหนึ่ง73

70. Jaeho Lee and Nari Park, op.cit.
71. MecialTourism.Com. Retrieved December 4, 2014   from http://medicaltourism.com/en/destination/singapore.html
72. Singapore Business Review, op.cit.
73. Jaeho Lee and Nari Park, op.cit.
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4) บทบาทของภาคเอกชน: โรงพยาบาลหลักๆ ในประเทศสิงคโปร 
ไดดึงดูดนักทองเที่ยวเชงิการแพทยโดยดำเนินการเปดศูนยรักษา 
ผูปวยนานาชาติ74 ในสวนกิจกรรมไมซดานการแพทยน้ันหนวยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนของสิงคโปรทำงานในเชิงกลยุทธและ 
ประสบผลอยางดียิ่ง ยกตัวอยางเชน SUNTEC มีนโยบายดำเนิน 
ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงานประชุมของ PhRMA 
ซ่ึงสงผลตอบแทนเปนอยางดี โดยสามารถดึงดูดธุรกิจอีเวนทดาน 
การแพทยรายการหลักๆ ไดจำนวนมาก75

5) ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาครัฐและภาคเอกชน: SECB 
ทำงานอยางใกลชิดกับภาคีดานการแพทยเพื่อใหสามารถรวม 
ยื่นขอเสนอประมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับคัดเลือกให 
เปนสถานท่ีจัดงานธุรกิจอีเวนทใหญๆ  ในกลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ 
และการแพทย ซ่ึงรวมถึงงาน World Congress on Cardiac Pacing 
and Electrophysiology 201576

6) สิงคโปรสงเสริมอุตสาหกรรมไมซโดยสรางเสริมสิ่งอำนวย 
ความสะดวกดานไมซอยางสม่ำเสมอ ซ่ึงรวมถึง Integrated Resorts 
ขนาดใหญคือ Resort World Sentosaและ Marina Bay Sands 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรมไมซในสิงคโปร 
ช้ีวาโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนเลิศ และนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ 
ในเชิงรุกเปนจุดแข็งของประเทศสิงคโปร77

4) The role of the private sector: major hospitals 
in Singapore attract medical tourists by operating 
international patient centers.74 On the medical 
MICE front, Singaporean private-sector players 
have been working strategically with tremendous 
results. For example, SUNTEC’s compliance with 
the PhRMA-code for venues are paying dividends, 
having successfully attracted numerous key medical 
trade events.75

5) Close public-private collaboration: SECB works 
closely with its medical partners to put forth 
competitive bids and secured a number of major 
business events within the biomedical sciences and 
medical cluster, including the World Congress on 
Cardiac Pacing and Electrophysiology 201576

6) Singapore promotes its MICE industry by 
constantly enhancing the country’s MICE facilities. 
This includes the gigantic integrated resorts, 
Resort World Sentosa and Marina Bay Sands. 
According to the SWOT analysis about MICE 
industry of Singapore, superior infrastructure and 
the aggressive MICE industry promotion policy 
constitute the country’s strengths.77

74. Jaeho Lee and Nari Park, ibid.
   75. TTG-MICE. Suntec Singapore boasts tight 2014 event lineup, op.cit.
      76. Laurence Verhagen, Head of Conference & Meetings of the International Union Against Cancer (UICC), which is responsible for the WCTOH bid process argued that Singapore's 
            bid for the 2012 World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) showed an impressive level of professionalism and dedication. See AsiaTravelTips.Com, ibid.
            77. Jaeho Lee and Nari Park, op.cit. 
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78. TCEB. 2014 Thailand’s MICE Industry Report: Of MICE and Men Revisited. Written by Charungkiat Phutiratana. p. 20
79. See Charles Runckel. Business-In-Asia.Com. Where to go for medical tourism?. Retrieved December 5, 2014, from http://www.business-in-asia.com/asia/medical_tourism2.html

Thailand’s Medical and Healthcare 
MICE Industry

Reasons for Thailand’s MICE Success in the Medical 
and Health Care Sector 
Generally speaking, reasons for Thailand’s MICE 
success are as follows:  1) Thailand’s world-class 
infrastructure; 2) Thailand’s high-quality service 
standards; 3) Thailand’s natural endowments; 4) 
Thailand’s broad-based economic structure and 
roles in the region’s international affairs; and 5) 
Thailand’s public-private organizational synergy in 
the MICE sector.78 All these factors also play a 
pivotal role in securing success for the country’s 
medical and MICE sector. Specific successes 
factors for the country’s medical and MICE sector 
are as presented below.

1) Thailand’s booming medical care sector: 
Thailand, along with its Asian neighbors Singapore 
and India, accounts for 90% of Asia’s medical tourism 
market. In 2012, the number of international patients 
getting treated in Thailand was approximately 2.5 
million people. As of August 2014, 39 Thai hospitals 
are accredited by Joint Commission International 
(JCI). Thailand has the largest private hospital in 
Southeast Asia and the first hospital in Asia to get 
a JCI accreditation and ISO 9001 certification.79

Some treatment procedures in Thailand cost only 
1/10th of the price for similar medical procedures 
in the West. Many Thai hospitals are equipped 
with interpreters and exclusive international wings 
to cater to foreign patients. The country’s healthcare 
has many advantages over its Asian neighbors 
when it comes to medical tourism, including the 
following: 

อุตสาหกรรมไมซ�ด�านการแพทย�
และการดูแลสุขภาพของประเทศไทย

เหตุผลที่ทำใหอุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและการดูแล 
สุขภาพของประเทศไทยประสบความสำเร็จ
โดยภาพรวมเหตผุลสำหรับความสำเร็จดานไมซของประเทศไทย 
ดังนี้ 1) โครงสรางขั้นพื้นฐานมาตรฐานระดับโลก 2) มาตรฐาน 
ดานการบริการท่ีมีคุณภาพสูง 3) สถานท่ีและทรัพยากรซ่ึงงดงาม 
ตามธรรมชาติ 4) โครงสรางเศรษฐกิจที่มีฐานกวางและบทบาท 
ของประเทศไทยในกิจการระหวางประเทศระดับภูมิภาค และ 5) 
การประสานพลังระหวางองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในภาคสวน 
ไมซ78 สวนเหตุผลเฉพาะที่ทำใหอุตสาหกรรมไมซดานการแพทย 
และการดูแลสุขภาพของประเทศไทยประสบความสำเร็จมีดังตอไปน้ี

1) ภาคการรักษาพยาบาลประเทศไทยเจริญเติบโตสูง: ในป พ.ศ. 
2555 จำนวนผูปวยนานาชาติที่ไดรับการรักษาในประเทศไทย 
มีประมาณ 2.5 ลานคน นับถึงเดือนสิงหาคม 2557 อีกท้ังโรงพยาบาล 
ของประเทศไทยจำนวน 39 โรงไดรับการรับรองคุณภาพโดย JCI 
ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และโรงพยาบาลของไทยเปนโรงพยาบาลแหงแรกในทวีปเอเชีย 
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพจาก JCI และการรับรองมาตรฐาน 
ISO 900179 

การรักษาบางรายการมีคาบริการเพียง 1 ใน 10 ของคาใชจาย 
สำหรับบริการลักษณะเดียวกันในประเทศตะวันตกโรงพยาบาล 
ไทยจำนวนมากมีบริการลามภาษาตางๆ และมีพ้ืนท่ีอาคารซ่ึงเปด 
ใหบริการผูปวยชาวตางประเทศเปนการเฉพาะ ท้ังน้ีการใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาลของประเทศไทยมีขอไดเปรียบประเทศ 
เพื่อนบานในเอเชียในดานการทองเที่ยวเชิงการแพทยดังตอไปนี้ 
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80. My Med Holiday. Why Medical Tourism in Thailand. Retrieved December 5, 2014, from www.mymedholiday.com/country/thailand/article/39/why-medical-tourism-in-thailand
81. ThailandMedToursim.com. Ramathibodi Hospital Makes World’s First Discovery of Genes Resistant to Anti-HIV Drug. Retrieved December 17.03 hrs. 10, 2014, 
 from http://www.thailandmedtourism.com/HallOfFameDetail/86/8704/Ramathibodi-Hospital-Makes-World%E2%80%99s-First-Discovery-of-Genes-Resistant-to-Anti-HIV-Drug
82. ThailandMedToursim.com. Thailand’s Siriraj Hospital Performs 1st Laparoscopic Hysterectomy for Cervical Cancer in Southeast Asia. Retrieved December 16.59 hrs. 10, 2014, 
 from http://www.thailandmedtourism.com/HallOfFameDetail/86/8702/Thailand%E2%80%99s-Siriraj-Hospital-Performs-1st-Laparoscopic-Hysterectomy-for-Cervical-Cancer-in-Southeast-Asia
83. Government Public Relations Department, op.cit.

1) affordability
2) world class and International Accredited 
    Medical facilities
3) highly trained and experienced doctors, 
    nurses and paramedical staff 
4) excellent service 
5) holistic and alternative treatments
6) better bundling of services
7) fewer entry procedures
8) tourist destinations where patients can 
    relax and recuperate.80

2) Thailand’s advanced medical training and 
research: major Thai hospitals and universities are 
engaged in advanced trainings and research which 
has led to global and regional recognition. Such efforts 
undertakings and efforts include the following: 1) 
Ramathibodi Hospital has made a world’s first 
with the discovery of some human genes prone to 
resist the anti-HIV drug “Efavirenz.” Pills containing 
between 100-200mg of the drug are recommended 
for GPO’s producing the medicine, resulting in an 
adjustment of pill size;81 and 2) out of the 50 
successful cases of laparoscopic hysterectomy for 
cervical cancer worldwide, Siriraj Hospital represents 
Southeast Asia’s first such successful operation.82 

3) The role of government agencies: The Ministry of 
Public Health in conjunction with TCEB has worked 
to develop Thailand into a medical convention and 
exhibition center. The organizing of medical 
conventions and exhibitions in Thailand will enhance 
the capabilities of its existing medical resources, 
and lead to high-quality services and a better 
quality of life for everyone.83

1) อัตราบริการที่เหมาะสม 
2) สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกและไดรับการรับรอง
   คุณภาพระดับนานาชาติ 
3) คณะแพทย พยาบาล และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย
   ที่ไดรับการอบรมและมีประสบการณสูง 
4) บริการที่ดีเยี่ยม 
5) การรักษาพยาบาลในเชิงองครวมและการรักษาพยาบาล
   ทางเลือก 
6) การจัดกลุมหรือหมวดหมูการบริการที่ดีกวา 
7) ขั้นตอนการเขาประเทศสะดวก
8) แหลงทองเท่ียวตางๆ ซ่ึงผูปวยสามารถพักผอนและพักฟนได80 

2) การอบรมและการวิจัยทางการแพทยระดับสูงของประเทศไทย: 
โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยของไทยมีการจัดอบรมและดำเนินการ 
วิจัยระดับสูง ซ่ึงทำใหเกิดการยอมรับในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
ตัวอยางความพยายามในลักษณะนี้คือ 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คนพบยีนสของมนุษยที่มีแนวโนมตอตานยา Efavirenz ซึ่งเปน 
ยาตานทานเอ็ชไอวี (Anti-HIV Drug) มีการแนะนำใหองคการ 
เภสัชผลิตเม็ดยาท่ีมีปริมาณยาระหวาง 100-200 มิลลิกรัม ซ่ึงนำไป 
สูการปรับขนาดเม็ดยา81 และ 2) โรงพยาบาลศิริราชไดดำเนินการ 
ผาตัดมดลูกโดยใชกลองสองชองทองเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูก 
ท่ีประสบความสำเร็จคร้ังแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ในจำนวนการผาตัดที่สำเร็จ 50 รายทั่วโลก82

3) บทบาทของหนวยงานรัฐบาล: กระทรวงสาธารณสุขรวมกับ 
สสปน. ไดทำงานเพ่ือพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุม 
นานาชาติและการแสดงสินค านานาชาติด านการแพทย 
การจัดการประชุมนานาชาติและการแสดงสินคานานาชาติดาน 
การแพทยในประเทศไทยจะชวยสงเสริมขีดความสามารถของ 
ทรัพยากรดานการแพทยที ่ประเทศไทยมีอยูแลวนำไปสูการ 
บริการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน83
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84. Charles Runckel Which Thai Hospital is Best for M: Bumrungrad vs. Bangkok Hospital. Retrieved December 5, 2014, from http://www.business-in-asia.com/asia/thailand_medical_tour.html
85. Bangkok Hospital Phuket. Second Colorectal Disease Symposium. Retrieved December 11 2014, from http://www.phukethospital.com/Conference-Symposium/Colorectal-Disease.php, 
 and Bangkok Hospital Phuket. Retrieved December 11 2014, from http://www.phukethospital.com/Thai/Conference/Health-Disease.php#Colorectal
86. MICE Middle East. Tourism Authority of Thailand to encourage growth of medical tourism sector with Thailand Medical & Wellness Tourism Trade Familiarization Trip. 
 Retrieved Friday 5 December 5, 2014 from www.micemiddleeast.com/news_dtls.php?news_id=342
87. Bangkok Hospital Phuket. 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using Evidence to Guide Decision-Making and Improve Nursing Care. 
 Retrieved December 11 2014, from http://www.phukethospital.com/Thai/Conference/2555-03-Emergency-Trauma-Conference.php

4) The role of private-sector players: Bumrungrad 
is probably the best-marketed hospital globally.  
Its management and marketing staff have put a 
tremendous effort through news reports on CBS and 
ABC as well as multiple appearances in Newsweek. 
Bumrungrad’s early marketing included proactive 
pursuit of international certification.84 Meanwhile, 
Bangkok Hospital Phuket has been hosting medical 
symposiums and workshops regularly. Recent events 
include the Second Colorectal Disease Symposium 
in affiliation with Cleveland Clinic Florida, USA 
and the American College of Surgeons (Thailand 
Chapter) in December 2015.85 

5) Public-private cooperation: the Tourism Authority 
of Thailand organizes the “Thailand Medical & 
Wellness Tourism & Trade Familiarization (FAM) 
Trip in order to showcase Thailand as one of the 
world’s leading destinations for medical & wellness 
tourism. Over 150 international medical tourism 
facilitators and staff from health insurance companies 
and tourism business partners join a FAM trip to 
meet and network with medical service providers 
in Thailand.86 More related to MICE activities are 
events organized jointly by public-sector entities 
and private-sector players, which includes the 2012 
International Conference on Trends in Emergency, 
Trauma, and Disaster Nursing: Using Evidence to 
Guide Decision-Making and Improve Nursing Care 
hosted by the Faculty of Nursing, Prince of Songkhla 
University and Bangkok Hospital Phuket.87 

4) บทบาทของหนวยงานภาคเอกชน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร 
อาจนับไดว าเปนโรงพยาบาลที ่ทำการตลาดดีที ่ส ุดในโลก 
คณะผูบริหาร และฝายการตลาดทำงานประสานงานเพ่ือนำเสนอ 
โรงพยาบาลผานการรายงานขาวผานสถานีโทรทัศน CBS และ ABC 
ตลอดจนไดรับการรายงานเน้ือหาเก่ียวกับโรงพยาบาลในนิตยสาร 
Newsweek เปนจำนวนหลายครั้ง ทั้งนี้การตลาดระยะแรกของ 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎรนั้นนับรวมถึงการทำงานในเชิงรุกเพื่อ 
ย่ืนขอรับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ84 ในขณะท่ีโรงพยาบาล 
กรุงเทพ ภูเก็ต จัดการประชุมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติดานการแพทย 
อยางการสม่ำเสมอ ตัวอยางงานท่ีเพ่ิงจัดไดแก Colorectal Disease 
Symposium ครั้งที่ 2 โดยรวมกับ Cleveland Clinic Florida 
ประเทศสหรัฐฯ และ American College of Surgeons 
(Thailand Chapter) ในเดือนธันวาคม 255885 

5) ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน: การทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “Thailand Medical & 
Wellness Tourism & Trade Familiarization (FAM) Trip 
เพื่อนำเสนอประเทศไทยในฐานะที่หมายชั้นนำของโลกสำหรับ 
การทองเท่ียวดานการแพทยและสุขภาวะ โดยเชิญผูอำนวยความ 
สะดวกดานการทองเที่ยวทางการแพทยนานาชาติเจาหนาที่ของ 
บริษัทประกันสุขภาพ และหุนสวนธุรกิจดานการทองเท่ียวจำนวน 
กวา 150 รายเขารวม FAM trip เพื่อพบและรวมสรางเครือขาย 
กับผูใหบริการดานการแพทยในประเทศไทย86 และท่ีเก่ียวของกับ 
กิจกรรมดานไมซย่ิงข้ึน คืออีเวนทท่ีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมกันจัด เชน การประชุม 2012 International Conference on 
Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using 
Evidence to Guide Decision-Making and Improve Nursing 
Care ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ตรวมกันจัดขึ้น87
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คุณปณิธาน บำราศอร�นทร�พ�าย
ที่ปร�กษา สายงานจัดการประชุม
NCC Management & 
Development Co., Ltd.

งานประชุมดานการแพทยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของ 
บริษัท NCC Management & Development Co., Ltd. 
หากพิจารณาทั้งระบบอุตสาหกรรมการประชุมสมาคมจำนวน 
ประมาณรอยละ 50 เปนการประชุมสาขาการแพทย เหตุผลที่จัด 
การประชุมกันมากเพราะ 1) ทุกๆ 5 ป จะตองมีการตอใบอนุญาต 
ประกอบโรคศิลปเมื ่อไดเขารวมการประชุมสามารถนำไปใช 
ประกอบการรับรองวิทยฐานะซึ่งเปนระบบในวงการสาธารณสุข 
และ 2) เปนเพราะมีความกาวหนาดานวิชาการสูง

โดยรวม สสปน. มีบทบาทมาก โดยบทบาทของ สสปน. มี 2 สวน 
คือ ดานการตลาดและการสรางเสริมขีดความสามารถ ดานการตลาด 
คือ การสงเสริมอุตสาหกรรมไมซ ท้ัง 4 สาขา ซ่ึงเปนการดำเนินการ 
ข้ันพ้ืนฐาน สวนการสรางเสริมขีดความสามารถน้ันอาจจะใหผลชา 
แตยั่งยืน อาทิ การจัดทำมาตรฐานสำหรับการประชุม ISO23000 
(ความปลอดภัย) ดังนั้นเมื่อเริ่มเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผูประกอบการไทยก็จะเร่ิมพรอม ประการตอมาคือประกาศนียบัตร 
IAPCO เปนองคกรสำหรับ PCOs ซ่ึงสสปน. สนับสนุนดานงบประมาณ 
ดานการอบรม สวน EMD เปนหลักสูตรระดับปริญญาของ UFI ซ่ึง 
สสปน. ใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการเขาฝกอบรมเชนกัน 
นอกจากนี้ สสปน. ยังไดดึง ICCA มารวมจัดทำการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการ (Workshop) โดยประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัด 3 ปซอน 
ตั้งแตป พ.ศ.2558 –พ.ศ. 2560

Panithan Bumrasarinpai
Adviser
NCC Management & 
Development Co., Ltd.

Medical conventions account for approximately 30% 
of the NCC’s work. In aggregate, this sub-sector 
constitutes approximately 50% of association 
meetings. Reasons for the hosting of a multitude of 
medical meetings are twofold: 1) medical and 
healthcare professionals need to have their licenses 
renewed every 5 years. Attending acknowledged 
medical meetings may well be part of the entire 
renewal process across the public health circle; and 
2) technological and academic advancements are 
constantly moving forward. 

In aggregate, TCEB has been playing a pivotal 
role in this regard. Its roles are twofold: marketing 
and capacity building. TCEB’s marketing campaigns 
involve its fundamental promotional efforts across 
all the 4 components. Meanwhile, capacity building 
offer yields gradually yet in a sustainable manner. 
These include the development of convention 
standards – ISO23000 (for safety matters). Therefore, 
Thai entrepreneurs are relatively prepared for the 
advent of AEC. TCEB also financially sponsored 
the offering of diploma courses accredited by 
IAPCO, an international agency for PCOs, as well 
as a UFI’s degree-level EMD course. In addition, 

Adviser, 
NCC Management & Development Co., Ltd.

PANITHAN 
BUMRASARINPAI



สำหรับดานบทบาทของแพทยในสมาคมนานาชาตินั้น แพทยไทย 
มีภารกิจดานการสอนและรักษา บทบาทในสมาคมนานาชาติจึง 
อาจมีนอยตามภาระงานนั้น ในขณะที่วงการแพทยของประเทศ 
เพื่อนบานบางประเทศใชระบบตะวันตก แพทยจึงมีเวลามากขึ้น 
และสามารถรับตำแหนงกรรมการไดมากขึ้น ซึ่งมีสวนชวยในการ 
ประมูล ทำใหมีขอมูลแบบไมเปนทางการ และมีสิทธ์ิในการออกเสียง 
การรวมงานบอยคร้ังเปนการสรางเครือขายหลายๆ กรณีมีการหารือ 
กันนอกรอบ ท้ังน้ี สสปน. กำลังพัฒนาทูตและสงเสริมตัวแทนของ 
อุตสาหกรรมไมซไทย (Brand Ambassadors) ในสิงคโปรมี PCO 
ท่ีเปนบริษัทนานาชาติมาก จึงมีเครือขายและเชิญแพทยท่ีมีช่ือเสียง 
มาเปนวิทยากรไดสะดวก

รูปแบบและแนวโนมของการประชุมทางการแพทย ถึงป 2563 
มีดังน้ี 1) งานการประชุมจะมีขนาดเล็กลง 2) เนนการจัดทำหัวขอ 
ท่ีเจาะจงระดับภูมิภาคมากข้ึน 3) งานประชุมจะมีลักษณะเปนแบบ 
ผสมมากย่ิงข้ึน กลาวคือ มีผูเขารวมประชุมในงานบางสวน ในขณะท่ี 
บางสวนรวมงานท่ีบานและใชวิทยาการเสมือนจริง ท้ังน้ีงานประชุม 
ทางการแพทยมีระบบท่ีกาวหนา อาทิ การถายทอดจากหองผาตัด 
เปนตน 4) การใหบริการ Wi-Fi โดยไมคิดมูลคาเปนเรื่องปกติ 
สถานที่ประชุมตองจัดเตรียมใหโดยไมคิดคาบริการ 5) ปจจุบันมี 
องคกรที่ออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการประชุม ไดแกองคกร EFPIA 
ในทวีปยุโรป (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations) และ IPCAA (International 
Pharmaceutical Company Advisories and Associations) 
ในประเทศสหรัฐฯ การจัดงานประชุมในยุโรปและสหรัฐฯ จึงตอง 
ดำเนินการตามกฎเกณฑมากขึ้น อาทิ มีการกำหนดเพดานอัตรา 
งบประมาณการจัดประชุมตอคน การที่กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัด 
ประชุมทวีความเขมงวดขึ้นนี ้ทำใหจำนวนผูเขารวมประชุมมี 
แนวโนมลดลง ปจจุบันในประเทศสหรัฐฯ และทวีปยุโรปน้ัน ไมสามารถ 
จัดรายการสำหรับคูสมรสและไมสามารถลงทะเบียนกลุมไดแลว 
โดยรวมกฎเกณฑลักษณะน้ียังไมมีในทวีปเอเชีย ยกเวนในประเทศ 
ญ่ีปุนท่ีมีกฎเกณฑเชนน้ีในระดับหน่ึง ออสเตรเลียจะเร่ิมมีในป 2015 
โดยภาพรวมจะมีการจัดประชุมในเอเชียและแอฟริกามากขึ้น 
โดยจะตองเนนประโยชนในการรับรองวิทยฐานะมากกวาเปน 
การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล งานลักษณะ World Congress จะมี 
การจัดงานในประเทศในภูมิภาคนี้นอยลง แตการประชุมระดับ 
เอเชีย-แปซิฟกยังมีอนาคตที่ดี

TCEB has worked in conjunction with ICCA in the 
organizing of workshops to be conducted in 
Thailand over 3 consecutive years (2015-2017).

With respect to the roles of Thai physicians in 
international medical associations, they are 
relatively engaged in medical instruction and 
treatment. Accordingly, their roles in international 
associations are restricted as a result. Meanwhile, 
western-styled medical systems are applied in a 
certain number of Thailand’s neighboring countries, 
thus allowing their doctors to have access to 
more free time to take on board executive roles 
at international associations. This fact contributes 
positively to the bidding process. This represents 
an informal source of information. In addition, 
their associated voting rights and frequent 
participation at such entities contributes to their 
networking opportunities. This is particularly 
important as there might be informal discussions 
on event venue selection. In this light, TCEB is in 
the process of developing the Thailand’s MICE 
Brand Ambassadors Program. Meanwhile, Singapore 
enjoys the luxury of having major international PCOs’ 
presence. Therefore, the country has developed a 
tremendous network and is in position to readily 
invite world-renowned speakers.      

Future patterns and trends in medical conventions 
up to 2020 are as follows: 1) convention sizes 
exhibit a downward trend; 2) a greater focus on 
specialized fields with special reference to regional 
repercussions 3) meetings will increasingly take on 
more hybrid elements: i.e. certain participants directly 
join the event while the remaining participants join 
through their home virtual facilities. Normally, 
medical conferences apply advanced technologies, 
including live operation broadcasting equipment 
from operation theaters; 4) free Wi-Fi service 
provided by the venue is becoming a commonplace 
practice; 5) there are currently various organizations 
that impose criteria related to international 
conventions, including Europe’s EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical Industries and 
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ประเทศเกาหลีใตจัดงานแสดงสินคาขนาดใหญและงานการประชุม 
ไดดีเพราะเปนประเทศผลิต นอกจากนี้ประเทศเกาหลียังสามารถ 
จัดงานไมซดานศัลยกรรมเสริมความงามไดย่ิงใหญ ในขณะท่ีประเทศ 
ไทยควรเนนดานเกษตร อนึ่ง การแพทยของประเทศไทยก็นับวา 
อยูในระดับเจริญของประชาคมอาเซียนสามารถตอยอดธุรกิจได 
สำหรับบทบาทของสมาคมวิชาชีพในการจัดงานการประชุมนั้น 
สมาคมตองทำงานอยางเขมแข็งและมีอุตสาหกรรมรองรับ  
ทั้งนี้ตองพิจารณาวาการจัดงานของสมาคมทองถิ่น มีผลกระทบ 
ตอสังคมดานใดบางหรือไม  การจัดงานทางการแพทยหน่ึงงานหาก 
มีสมาชิกในวงวิชาชีพการแพทยเขารวมมากโอกาสที่จะมีบริษัท 
มารวมดวยก็มีสูง โดยท่ัวไปรายไดจะมาจากการลงทะเบียน แตใน 
กรณีของ PCOs หลักนั้นรายไดหลักมาจากผูสนับสนุนรายการ 
ไมใชคาลงทะเบียน การจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอ 
สังคมจะทำใหมีผูมาเขารวมการประชุมมากข้ึน การจัดทำเครือขาย 
มีความสำคัญ ปจจุบันน้ีประเทศไทยนำเสนอมิติความเปนอาเซียน 
นำประชากรประเทศตางๆ มารวมในการนำเสนอ ซึ่งเปนไปไดใน 
ยุคที่การเดินทางสะดวก  

Associations) and IPCAA (International Pharmaceutical 
Company Advisories and Associations) in the U.S. 
Therefore, conventions in both Europe and the 
U.S. shall have to increasingly comply with such 
requirements. For example, a per-capita convention 
cost limit has been imposed. With these more 
stringent requirements, the number of participants 
inevitably exhibits a downward trend. In the U.S. 
and Europe neither concurrent programs for spouses 
nor group registration are allowed. In the main, 
such requirements are not as yet commonplace in 
Asia. Japan has only started to apply such 
requirements to a certain extent, while Australia 
will resort to these in 2015. Asia and Africa are 
likely to host a greater number of conferences with 
a more focus on professional accreditation rather 
than on the incentive component. Fewer world 
congresses are expected in the region. However, 
Asian countries should exhibit better prospects with 
regard to conferences at the Asia-Pacific level. 

South Korea successfully hosts large exhibitions 
and conventions as it is a manufacturing nation. 
In addition, South Korea is also capable of organizing 
major plastic surgery events. Meanwhile, Thailand 
could comfortably concentrate on agriculture-related 
events. It is to be noted, however, that Thailand’s 
medical standards count among the advanced-end 
countries within the ASEAN region with great 
business potential. Medical associations can play 
a pivotal role in the convention sub-sector vigorously 
in conjunction with industries concerned. It is also 
to be taken into account as to whether or not the 
organizing of any event by a local medical 
organization has any bearing on the society at 
large. Also, an event attracting a great number of 
medical profession members stands a chance of 
receiving pharmaceutical companies’ contributions. 
In the main, income is drawn largely from registration 
fees. However, in the case of events co-organized 
by PCOs, the PCOs’ shares are drawn from sponsorships 
rather than from registration fees. CSR activities 
can also attract larger attendance figures. Networking 
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สมาคมเจาของงานมีการกำหนดคาตอบแทนในการใหจัดงาน 
ดังนั้นสมาคมจากตางประเทศจะพิจารณาวาผูเขารวมงานจาก 
ชาติตางๆ เขารวมจำนวนเทาใด นอกจากนั้นจะตองพิจารณาวา 
ในหัวขอนั ้นประเทศไทยมีความแข็งแกรงดานวิชาการและ 
การปฏิบัติเพียงใดในการจัดเสนอตัวเพื่อจัดงานนั้น หากจัดงาน 
ในกรุงเทพมหานครจะนำเสนอวากรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง 
ของอาเซียน หากจัดงานที่เชียงใหมจะกลาวถึง CLMV อนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ำโขงและ BRIMSTEX

ในดานเสนทางการบินระยะไกลน้ันงบประมาณคาเดินทางมีอัตราสูง 
หากไมมีผู สนับสนุนจะทำใหผู เขารวมประชุมตองพิจารณา 
ประเด็นนี้จริงจัง ควรพิจารณาพัฒนาการบริหารเกี่ยวกับเสนทาง 
การบิน เชน การเดินทางไปนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผูโดยสาร 
ไมไดรับความสะดวกเนื่องจากตองตอเครื่องบินหลายครั้ง ทั้งนี้ 
เพราะไมม ีเท ี ่ยวบินจากประเทศไทยไปยังประเทศบราซิล 
นอกจากนี้บริษัทการบินของประเทศไทยยังไมไดบินตรงไปยัง 
กรุงอิสตันบูล ในขณะท่ีเท่ียวบินของเตอรกิชแอรไลน มีผูโดยสารเต็ม 
สวนในอาเซียนยกตัวอยาง เชน เที่ยวบินจากกรุงเทพมหานคร 
ไปนครเมดาน ประเทศอินโดนีเซียไดรับความนิยมมากเชนกัน 
ทวายังไมมีสายการบินของประเทศไทยใหบริการโดยตรง ดังนั้น 
ผูประกอบกิจการการบินสัญชาติไทยจึงอาจพิจารณาดำเนินการ 
เสนทางการบินเพื่ออำนวยความสะดวกแกนักเดินทางไมซ

counts considerably. At present, Thailand highlights 
ASEAN dimensions in its MICE portfolio and 
presentations, portraying ASEAN’s total population 
in its bidding efforts. This is a feasible practice 
through facilitation of modern travel technology 
should the country is really selected as the 
successful candidate.

As principal foreign-based host associations do 
charge fees, they normally take into account 
potential attendance figures featuring international 
audiences. Additionally, one should also take into 
consideration Thailand’s relative academic strengths 
in terms of its academic standing and practice in 
particular fields in which it submits candidacy. If 
an event is to be held in Bangkok, the capital 
shall be presented in the bidding process as a 
major ASEAN hub. Meanwhile, Chiang Mai shall 
be presented as a major geographical node in the 
contexts of CLMV, BRIMSTEX and the Greater 
Mekhong Sub-Region in a similar process.

With respect to long-haul flight routes, high travel 
costs would present a challenge to certain segments 
of convention participants if no sponsorship 
schemes exist. It is perhaps advisable to further 
enhance aviation routes operated by Thai aviation 
operators. For example, a trip between Bangkok 
and São Paulo in Brazil requires several air 
connections as no flights are operated by a single 
air entrepreneur. In addition, no direct flights 
between Thailand and Istanbul are operated by 
Thailand-based aviation entrepreneurs despite 
the fact that Turkish Airlines flights serving this 
route are usually well patronized in aggregate. In 
ASEAN, flights between Bangkok and Medan, 
Indonesia, are particularly popular. As yet no
Thai airlines offer direct flights on this route. 
Therefore, Thailand’s airlines should deliberate 
on operating additional flights to further facilitate 
MICE travel in the region. 
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นพ.ไพศาล ร�วมว�บูลย�สุข
ประธานราชว�ทยาลัยจักษุแพทย�แห�งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทยไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ 
และงบประมาณอาเซียนผานกรมการแพทย สำหรับรายไดจากการ 
ลงทะเบียนน้ัน ย่ิงมีผูเขารวมประชุมมากข้ึนเทาใดรายไดจะมากข้ึน 
เทาน้ัน ท้ังน้ีหากรัฐบาลใหความสนับสนุนดานอำนวยความสะดวก 
โดยเฉพาะดานวิทยากร จะมีสวนชวยในการจัดการประชุมไดมาก 
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะวิทยากรจะดึงดูดผูเขารวมประชุมไดมากในแง 
วิชาการ ผูเขารวมประชุมจะไดรับความรู สวนดานการทองเที่ยว 
ก็มีความสำคัญ ควรจัดใหสมดุลทั้งสองดาน 

วิทยากรมีหลายระดับ วิทยากรระดับแมเหล็กตองใชงบประมาณ 
ในการเชิญและจัดเตรียมบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจวิทยากร 
ระดับนี้สามารถดึงดูดคนได ผูบรรยายที่มีความสามารถไดรับการ 
ยกเวนคาลงทะเบียน และคาที่พัก วิทยากรจำนวนมากชื่นชอบ 
ประเทศไทย ผูเขารวมประชุมประสงคจะไดรับความรู และการประชุม 
นานาชาตินำรายไดเขาประเทศจำนวนมาก สำหรับวิทยากรระดับ 
ภูมิภาคนั้นใชงบประมาณในการเชิญไมสูงเทาวิทยากรกลุมแรก 
อนึ่ง การที่รัฐบาลทองถิ่นสนับสนุนดานการเปดงานเปนเรื่องที่ดี 
แตควรสนับสนุนเพ่ิมเติมดานอ่ืนดวย สสปน. สามารถชวยลดข้ันตอน 
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ซึ่งสรางความประทับใจใหแก 
ผูรวมการประชุม หากรัฐบาลสามารถสนับสนุนดานการเงินเพ่ือเชิญ 
ผูบรรยายจะเปนการสงเสริมที่ดียิ่ง

Paisan Ruamviboonsuk
M.D., President of the Royal College 
of Ophthalmologists of Thailand

The Royal College of Ophthalmologist of Thailand 
(RCOPT) receives support from pharmaceutical 
companies as well as an ASEAN budget allocated 
through the Department of Medical Services. The 
more participants register at conventions, the greater 
registration income will result. Government’s support 
and facilitation arrangements regarding speakers 
will further enhance convention organizing as 
speakers are known to attract larger audiences. 
Academically speaking, Participants would normally 
expect to acquire new knowledge, while the 
tourism dimension is also important. As such, 
there are grounds for parties concerned to strike 
a balanced in both aspects.

There are speakers of different caliber levels. 
Inviting key global speakers necessitates substantial 
budget and business-class air ticket arrangements. 
These speakers can attract large audiences. Eminent 
resource persons are exempt from registration 
fees and accommodation charges. It is normally 
less costly to invite regional speakers in comparison. 
A great many speakers are admirers of Thailand. 

M.D., President of the Royal College 
of Ophthalmologists of Thailand 

PAISAN 
RUAMVIBOONSUK
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อุตสาหกรรมนี้อาจพิจารณาไดในหลายมิติ ตองมีการแขงขันเพื่อ 
ดึงดูดผูเขารวมการประชุม ปจจุบันควรพิจารณาถึงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนขณะนี้เพิ ่งรวมกันจัดตั ้งสมาคมจักษุวิทยา 
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย 
แหงประเทศไทยทำหนาที่เปนสำนักงานเลขาธิการ สมาคมเพิ่ง 
จัดการประชุมวิชาการที่ประเทศไทย ในการจัดประชุมครั้งนี้ได 
งบประมาณมาจากกรมการแพทยซึ่งใชเชิญวิทยากรไดบางสวน 
และเชิญบุคลากรที่ทำงานดานปองกันตาบอดของสมาคม

การสงเสริมใหสมาคมหลายแหงจัดประชุมแหงละคร้ังเปนเร่ืองท่ีดี 
ท้ังน้ีการประชุมสาขายอยมีการประชุมภายในประเทศ 1 คร้ัง หรือ 
2 ครั้ง ถาสนับสนุนใหกลายเปนงานระดับนานาชาติไดเปนเรื่องที่ 
นับวาสมควร แตตองใชกำลังกายและกำลังใจมาก ปจจุบันมี PCOs 
มืออาชีพจำนวนไมมากนัก สมาคมผูจัดก็จะตองทุมเทมาก ในบาง 
สาขาไมสามารถจัดได เพราะจำนวนแพทยในสาขานั้นยังมีไม 
เพียงพอ ในการจัดงานควรใหราชวิทยาลัยและสมาคมพิจารณา 
แนวคิดของการประชุม กำหนดกลุมเปาหมาย มีหัวขอการประชุม 
ก่ีหัวขอ จัดท่ีใด ภาระงานสวนเหลือควรเปนหนาท่ีของ PCOs จัดการ 
โดยมีราชวิทยาลัยและสมาคมใหคำปรึกษา

โครงการทูตการประชุม (Ambassadors) ของสิงคโปรเปนเร่ืองท่ีดี 
ในทางปฏิบัติจริงในประเทศไทยมีบุคลากรที่ปฏิบัติทำหนาที่นี้มี 
อยูแลว เพียงแตยังไมไดทำเปนระบบทางการ บุคลากรของไทยที่ 
ปฏิบัติหนาท่ีน้ีมักไดรับการอบรมจากตางประเทศและมีสายสัมพันธ 
ในการประชุมทางการแพทยน้ันช่ือเสียงและสถานะของการแพทย 
ของประเทศมีผลในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดีงานดานการแพทยเปน 
งานรายบุคคลหากสามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมารวมงานได 
จะถือเปนปจจัยที่สำคัญยิ่ง ชื่อเสียงของประเทศมีผลในระดับที่ 
สำคัญ แตบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดงานจะมีผลมากเปนพิเศษ  
ดังนั้นประเทศกำลังพัฒนาในกลุมที่รายไดไมสูงมากนักและไมได 
มีแพทยที่มีชื่อเสียงเปนพิเศษก็ยังสามารถจัดการประชุมได 

ประเทศไทยมีช่ือเสียงดานการบริการทางการแพทยและการทองเท่ียว 

ดานการแพทย การท่ีสามารถจัดการประชุมโดยมีวิทยากรท่ีดีและ 

สถานท่ีดีจะถือวาเปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีสำคัญย่ิง แตหากประเทศใด 

มีแพทยของตนเองที่มีความสามารถสูงดวยก็จะเปนเรื่องที่ดียิ่งขึ้น  

รายการวิชาการ (Program) ท่ีดีทำใหสามารถขอรับการสนับสนุน 

ไดสะดวกย่ิงข้ึน รายการท่ีดีคือมีลักษณะหลากหลายหัวขอนาสนใจ 

ตลอดจนมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงและความรูความสามารถ

In the main, convention participants aim to acquire 
knowledge. International conventions bring in a 
great deal of revenue to the country. Local 
governments could readily provide support of 
different forms with respect to the opening ceremony. 
However, support in other respects will be much 
appreciated. TCEB could well simplify immigration 
and customs procedures, which never fails to 
impress participants. It is always a welcome move 
if the government can provide financial support 
for organizing agencies to invite speakers.

The convention industry may be approached from 
different dimensions. Hosting conventions involves 
competition in order to attract target audiences. 
Currently, the ASEAN Economic Community (AEC) 
is a major factor in the convention industry. Of late, 
the ASEAN Ophthalmology Society (AOS) has been 
founded with RCOPT functioning as the AOS 
secretariat. An AOS academic meeting has recently 
been organized in Thailand. The Department of 
Medical Services provided partial funding thereto, 
which was used to invite certain speakers and 
particular participants working in the field of 
blindness prevention. 

Encouraging an association to host an academic 
event per year deserves attention. Normally, one 
or two sub-specialty conferences are organized 
annually in Thailand. Extending these events to 
international scales is a welcome move. However, 
this requires tremendous physical efforts and 
determination. At present, there are a limited 
number of PCOs. Organizing associations need to 
devote their resources significantly thereto. It is 
not possible to host events in certain fields as 
there are not adequate numbers of physicians 
therein. In the organizing of medical events, royal 
colleges and associations work on exact themes, 
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บุคลากรทางการแพทยของไทยใหบริการทางการแพทยมาก และ 

มีความชำนาญดานการผาตัด แตอาจไมมีโอกาสไดเขียนงานวิจัย 

มากนักทั้งที่มีศักยภาพ ประเทศสิงคโปรมีศูนยจักษุวิทยาแหงชาติ 

และมีสถาบัน Singapore Eye Research Institute (SERI) ซ่ึงเปน 

สถาบันการวิจัยดานจักษุวิทยาของสิงคโปร ในขณะท่ีราชวิทยาลัย 

ของประเทศไทยพิจารณาหลายเรื่อง ไมไดเนนที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

การมีแยกศูนยเนนวิชาการเฉพาะดานนับวาเปนเรื่องที่ดี ทั้งนี้ 

ปจจุบันมีการดำเนินการจัดทำเครือขายระหวางภาควิชาตางๆ 

และราชวิทยาลัยอยูแลว แตยังมีโครงการหลายสวนซึ่งยังไมมีการ 

ทำงานแบบที่มีศูนยรวมดำเนินการหลายศูนย (multi-center 

arrangements) ดังนั้นราชวิทยาลัยจึงควรรวมดำเนินการเพื่อให 

เปนการทำงานระดับสวนรวม

ในวงการแพทยไทยมีการประชุมนานาชาติ 2 รูปแบบคือ 1) การ 

ประชุมท่ีตองมีการประมูลเชน Asia-Pacific Congress ดานตางๆ 

ซ่ึงเปนรูปแบบหลัก มีกลุมเปาหมายและวิทยากรท่ีชัดเจน ซ่ึง สสปน. 

สามารถใหการสนับสนุนในการประมูล 2) การประชุมที่ประเทศ 

ไทยริเร่ิมข้ึนเอง และเชิญตางประเทศมารวม ซ่ึงตองใชความพยายาม 

ในการพัฒนาเปนอยางมาก การขยายงานการประชุมท่ีวงการแพทย 

ไทยริเริ่มก็ถือไดวาเปนนิมิตรหมายที่ดี แตอาจตองใชเวลาในการ 

สรางตรา ตัวอยางคืองาน ASEAN Ophthalmology Meeting ที่ 

ประเทศไทย และที่โรงพยาบาลราชวิถีมีศูนยเกี่ยวกับการผาตัดหู 

จัดในระดับเอเชีย และมีการดำเนินการเรื่องปองกันโรคตาบอด 

ในระดับอาเซียนประเทศไทยสามารถเปนผูนำได การพิจารณา 

สถิติ 10 โรค 20 โรคท่ีเปนสาเหตุการตายท่ีสำคัญ เพ่ือกำหนดเปน 

หัวขอในการประชุมน้ันเปนเร่ืองท่ีดีเพราะมีจุดเนน บริษัทเวชภัณฑ 

นิยมจัดโดยเชิญแพทยจำนวนหนึ่งเขารวมประชุมเพื่อสอบถาม 

ความเห็น สวนน้ีสามารถจัดเปนหัวขอยอยเปนภาคสวนเฉพาะโดย 

อาจจัดเปนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

the number conventions themes, target groups, 
and possible venues. The remaining tasks should 
be assigned to PCOs with the royal colleges and 
associations playing an advisory role. 

A MICE Ambassadors Program in the same vein 
as that operated in Singapore is surely a welcome 
move. Practically, in Thailand there have been 
personnel informally in charge of this role. In the 
main, Thai personnel in this capacity have usually 
been trained abroad and have developed 
personal connections. A country’s reputation and 
medical progress count in the organizing of medical 
conventions to a certain extent. However, medical 
events are very much based on individuals’ 
expertise and connections. Being able to invite 
renowned speakers is a decisively key factor. 
Despite the significance of a country’s reputation, 
relevant individuals’ contributions have particularly 
important bearing. Accordingly, developing countries 
in lower income groups with no highly reputed 
physicians internationally are still capable of hosting 
such conventions.

Thailand is making efforts to establish its own brand. 
The country is highly regarded in terms of medical 
services and medical tourism. The availability of 
eminent speakers and good venues are fundamental 
elements in the organizing of conventions. The 
existence of quality physicians domestically is a 
plus. Well-designed academic programs will make 
it more feasible to request support. Good convention 
programming incorporates overall diversity, interesting 
topics, as well as eminent and knowledgeable 
speakers.

Thai medical personnel are well-versed in providing 
medical services and implementing operations, but 
have relatively less access to research opportunities 
despite their potential. Singapore has the Singapore 
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National Eye Center and the Singapore Eye Research 
Centre (SERI). Meanwhile, Thailand’s RCOPT is in 
charge of various matters without a particular 
research focus as yet. Therefore, establishing a 
specialized research center is a welcome move. 
To be sure, there have currently been networks 
involving Thai university departments and royal 
colleges. However, many projects of the existing 
projects are characterized by their lack of multi-center 
arrangements. Therefore, royal colleges should 
step in and play a pivotal role in order to ensure 
a collective working relationship. 

There are two types of international meetings in 
Thailand’s medical profession 1) conventional 
medical meetings such as Asia-Pacific Congresses 
in various fields, and 2) meetings initiated by Thai 
agencies. The first type of meeting requires 
bidding with clear target audiences and speakers. 
TCEB can provide support in the bidding process. 
Meanwhile, in the second type of meeting Thai 
agencies invite foreign partners to take part in 
their events. This necessitates utmost efforts. 
Extending Thailand-initiated events is a welcome 
move. It is to be noted that time is required for 
recognition therefor to be achieved. One such 
example is the ASEAN Ophthalmology Meeting 
hosted in Thailand. Also, Rajavithi Hospital 
hosted an Asia-level meeting (by its Ear Operation 
Center) and a blindness prevention meeting. 
Thailand could well play a leading role at the 
ASEAN level. Setting topics from a list of 10 or 20 
major causes of death can strategically provide a 
focus. Pharmaceutical firms often do so, inviting a 
certain number of physicians to join such events 
in order to request their professional opinions. 
Contents related to these causes can be assigned 
as topics for specific sessions, and may well be 
organized comfortably as specialized workshops. 

ทัศนะของผู�เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ�ด�านการแพ

ทย�และการดูแลสุขภาพ
ในประเทศไทย

Industry Expert’s O
pinions tow

ards ASEAN
’s M

ICE Com
petitiveness
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6.1
การจัดระบบการเง�นแบบสร�างสรรค� 
อาทิ การบร�หารงบประมาณพ�เศษ: 

การจัดระบบการเงินเปนปจจัยหลักปจจัยหน่ึงท่ีทำใหอุตสาหกรรม 
ไมซประสบความสำเร็จ แนวทางที่เปนไปไดในการบริหารการ 
งบประมาณคือ 
6.1.1) โครงการการลงทุนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซโดยตรง 
เชน การสรางศูนยการประชุมและการแสดงสินคาตลอดจนโรงแรม 
ที่เนนการประชุมควรไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรม
การสงเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวของกับการ 
ทองเท่ียวเชิงการแพทยเชนศูนยพยาบาลท่ีเนนการรักษาพยาบาล 
ชาวตางประเทศ การสงเสริมการลงทุนลักษณะน้ีก็เปนเชนเดียวกัน 
กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมตางๆ นั่นเอง

6.1.2) ควรจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ 
ตามระบบการจัดต้ังวงเงินงบประมาณตามระดับข้ันซ่ึงจัดทำตาม 
ขอมูลสถิติและขอมูลจริงที่สะทอนขอเท็จจริงของอุตสาหกรรม 
และความรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ที่เกี ่ยวของ88 เพดาน 
งบประมาณสำหรับกองทุนนี้ควรจะอิงกับเงินจายสนับสนุนจาก
ภาคสวนยอยตางๆ ที่ไดรับประโยชนจากอุตสาหกรรมไมซดาน 
การแพทยและการดูแลสุขภาพ ท้ังน้ีภาคสวนโรงแรม อุตสาหกรรม 
การบิน และภาคสวนอื่นๆ ควรจัดสรรงบสนับสนุนแกกองทุนนี้ 
ตามสัดสวนประโยชนที่ภาคสวนนั้นๆ ไดรับ

Creative financial management:

Financial management is a key factor ensuring 
success for the MICE industry. What follows is a set 
of feasible approaches thereto.
6.1.1) The Board of Investment (BOI) should provide 
support to projects directly related to the MICE 
industry such as the construction of conventions 
centers, exhibition centers as well as convention 
hotels. Other projects related to medical tourism 
deserving promotion include medical treatment 
centers specialized in foreign visitors’ medical 
treatment. This type of investment is practically 
the same as investment projects designated for 
promotion in industrial estates.

6.1.2 Special MICE promotional funds should be 
set up in accordance with the tiered financial facility 
system, which is based on statistical and factual data 
that reflect industrial realities and responsibilities 
of parties concerned.88 The facility ceilings of these 
funds should be based on financial contributions 
from sub-sectors benefiting from the medical and 
healthcare MICE industry. In this light, the hotel 
sector, the aviation industry and other sectors 
should provide financial support to these funds 
commensurate to the benefits they receive therefrom 
as appropriate.

ขอเสนอแนะดานนโยบาย 6 มิติ ซ่ึงออกแบบเพ่ือใหอุตสาหกรรมไมซ 
ดานการแพทยและการดูแลสุขภาพของไทยใหเกิดความยั่งยืน 
ไดมีดังนี้ 

The following policy recommendations across 6 
dimensions are designed to ensure that Thailand’s 
medical and healthcare MICE sector achieves 
sustainability across the board. 

88. See Charungkiat Phutiratana. Thailand’s Economic Development. Document Portfolio for Interpretation in Economic Affairs. 2012



6.1.3) การจัดระบบใหแรงจูงใจเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรธุรกิจ 
สำหรับอุตสาหกรรมไมซ ยกตัวอยางคือโครงการ Be in Singapore 
หรือ Business Events in Singaporeของ SECB โดยจัดสรร 
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการทองเท่ียว (Tourism Development 
Fund) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอีเวนทนอกจากนี้ในการ 
จัดสรรงบประมาณนั้นอาจใชแนวคิดเชิงยุทธในการจัดสรรงบ 
ประมาณใหแกกิจกรรมท่ีใหประโยชนตอบแทนไดสูง อาทิ รัฐอาจ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเชิญวิทยากรระดับโลก 
มาบรรยายในการประชุม เพราะสามารถดึงดูดผูเขารวมการประชุม 
ไดมาก หรืออาจจัดงบสนับสนุนเพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมไมซที่มี 
ลักษณะแปลกใหม เชน การพัฒนากิจการทองเท่ียวบนเรือสำราญ 
ดังท่ีสิงคโปร ฮองกง และเกาหลีไดดำเนินการ ซ่ึงมีประโยชนมาก 
ตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

6.1.3) Institutionalizing incentives as part of 
business strategies for the MICE industry. Examples 
include SECB’s projects such as ‘Be in Singapore’ or 
‘Business Events in Singapore’ which are financed 
through the Tourism Development Fund for the 
development of business events. Additionally, 
budget allocation may be implemented based on 
strategic practices characterized by activities 
with high returns. For example, the government may 
allocate a budget for organizing agencies in order to 
invite world-class speakers at their conventions to 
attract larger audiences, or to encourage innovative 
MICE activities such as cruise-related tourism 
business development in Singapore, Hong Kong 
and South Korea. Cruise-type arrangements should 
prove particularly useful as far as incentive trips 
are concerned. 

6.2
การว�จัยเกี่ยวกับไมซ�ด�านการแพทย�และ
การดูแลสุขภาพ:

การวิจัยเปนรากฐานที่แข็งแกรงของการดำเนินการที่สำคัญๆ 
ระยะยาว สำหรับภาคสวนไมซดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ 
น้ัน โครงการวิจัยหลักควรจะรวมถึงเน้ือหาดังตอไปน้ีดวย 1) บทบาท 
เกื้อหนุนดานเศรษฐกิจของภาคสวนนี้ตอเศรษฐกิจไทย และ 2) 
รูปแบบพฤติกรรมของนักเดินทางไมซและผูจัดงานระดับวิชาชีพ 
ผลการวิจัยจะเปนแนวทางสำหรับผูปฏิบัติงานและผูกำหนด 
นโยบายหรือแมกระทั่งกระบวนวิธีจัดสรรงบประมาณ

Research related to medical and 
healthcare MICE:

Research constitutes a strong foundation for 
long-term operations. With regard to the medical 
and healthcare MICE sector, research projects 
should incorporate the following contents 6.3.1) 
MICE contributions to the Thai economy and 
6.3.2) behavioral patterns of MICE travelers as 
well as PCOs and PEOs. Research findings will 
serve as a guideline for practitioners and policy 
makers, as well as a budgetary allocation process 
in question.
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6.3
การสร�างข�ดความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมไมซ�
ในมิติที่เกี่ยวข�องกับ
การแพทย� และการดูแลสุขภาพ:

6.3.1) การศึกษาระดับวิชาชีพดานภาษาเฉพาะทาง: ควรมีการ 
ผลิตลามการประชุมที่มีมาตรฐานสูง พรอมทั้งบุคลากรอื่นๆ ซึ่ง 
สามารถรับมือกับลักษณะงานไมซในกลุมภาษาระหวางประเทศ 
ท่ีสำคัญ อน่ึง การแพทยและสาธารณสุขน้ันมีสาขาเฉพาะดานระดับ 
อนุสาขาเปนจำนวนมาก จึงจะตองพัฒนาลามการประชุมนานาชาติ 
ที ่ม ีความพรอมที ่จะปฏิบัติงานการประชุมในสาขาเฉพาะ 
เหลาน้ันดวย โดยผลิตลามการประชุมดานการแพทยภาษาอังกฤษ 
และภาษาหลักอื่นๆ ใหมีคุณภาพสูง

6.3.2) การพัฒนาความรูและการปฏิบัติดานสถิติ สารสนเทศ ตลอด 
จนขอมูลดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ: งานดานน้ีสามารถ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ 
ในแงการตลาดและอ่ืนๆ ดังน้ันจึงควรดำเนินการจัดเก็บสถิติและ 
ขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมไมซ ณ จุดตรวจคนเขาเมือง และสถานท่ี 
จัดงานไมซเปนภาษาตางๆ ท้ังน้ีสามารถออกแบบใหมีการจัดเก็บ 
ขอมูลดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซดานการแพทย 
และการดูแลสุขภาพโดยตรง 

6.3.3) การอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซระดับสูง: ประเทศไทยมี 
สถาบันการศึกษาที่มีการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรไมซมาก 
ท่ีสุดในโลก89 ประเทศไทยควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพและ 
การพัฒนาผูจัดงานแสดงสินคานานาชาติระดับวิชาชีพ ผูจัดการ 
ประชุมนานาชาติระดับวิชาชีพ และบุคลากรเพ่ือสรางบริษัทการ 
จัดการจุดหมายปลายทาง (DMCs) ระดับอาชีพช้ันสูงใหมีจำนวน 
มากเพียงพอ90 ท้ังน้ีควรพัฒนาใหมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดาน 
อุตสาหกรรมไมซดานการแพทยและการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ 
และควรพัฒนาใหบุคลากรในดานเหลานี้มีความรูดานภาษา 
นานาชาติหลากหลาย

Capacity enhancement for 
personnel working in the 
MICE industry with respect to 
medical and healthcare knowledge:

What follows are details of relevant arrangements.
6.3.1) Specialized linguistic education: Agencies 
concerned should provide training for conference 
interpreters of great caliber as well as other types 
of personnel capable of coping with MICE through 
major international languages. As medicine and 
public-health subjects incorporate a great number of 
sub-specialty fields, it is also necessary to develop 
conference interpreters capable of working at 
conventions in those specialized fields in English 
and other major languages.
 
6.3.2) The development of and practices related 
to statistics, information, and data on medical and 
healthcare MICE: These types of arrangements can 
provide a tremendous stimulus to the medical and 
healthcare MICE industry in terms of marketing 
and other aspects. Therefore, statistics and data 
on MICE participants should be collected at 
immigration check-points and MICE venues in 
various languages. These arrangements may be 
designed so as to collect tourist and industrial data 
related to medical and healthcare MICE directly.
 
6.3.3) Advanced professional MICE training: 
Thailand’s educational establishments offer the most 
MICE courses in the world.89 The country should 
develop profession training curricula and establish 
a sufficient pool of professional PEO, PCO, and 
DMC personnel.90 Parties concerned should make 
efforts to develop personnel well-versed in the 
medical and healthcare MICE industry as well as 
to ensure that these professionals are equipped 
with literacy in various international languages.

89. TCEB, Developing Asia’s First World-Class MICE curricula at Thailand Vocational Education Institutions. MICE Journal. Issue 4. Jul-Aug 2014. p. 6
90. TCEB, MICE Movement in Asia. p. 47 (Year Not Identified).
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6.4
การบร�หารจัดการด�านการบินและการตลาด
การบินเพ�่อส�งเสร�มอุตสาหกรรมไมซ�
ด�านการแพทย�และการดูแลสุขภาพ:

6.4.1 การพัฒนาเสนทางการบิน 
6.4.1.1) ผูประกอบกิจการการบินของประเทศไทยควรขยายเครือ 
ขายเสนทางการบินใหมากข้ึนภายในรัศมีการบิน 7 ช่ัวโมง เพ่ือจะได 
ครอบคลุมตลาดเอเชีย อาเซียน และโอเชียเนียอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ    
อยางยิ่งคือควรเพิ่มเสนทางการบินจากประเทศจีนซึ่งเปนตลาด 
ที่สำคัญ อีกทั้งควรเพิ่มเสนทางบินระหวางกรุงเทพมหานครและ 
เมืองสำคัญๆ ในทางตอนใตของอาเซียนอันจะทำใหผูประกอบการ 
เที่ยวบินของไทยเปนผูนำในอาเซียนอยางแทจริง 

6.4.1.2 ควรเพิ่มเสนทางบินไปยังตลาดที่ตั้งอยูนอกเหนือรัศมี 
การบิน 7 ชั่วโมง ตลาดที่มีศักยภาพสูงไดแกเสนทางสูอเมริกาใต 
และอเมริกากลาง นอกจากน้ียังควรพัฒนาเสนทางการบินระหวาง 
ประเทศไทยและทวีปอเมริกาเหนือทั้งดานชายฝงทะเลตะวันตก 
และตะวันออก อเมริกาเหนือ ซึ่งเปนตลาดที่มีดานการทองเที่ยว 
เชิงการแพทยที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากคารักษาพยาบาลในทวีป 
อมริกาเหนือสูงกวาประเทศไทย 5 ถึง 10 เทา

6.4.2 การดำเนินการดานราคาคาโดยสาร การออกบัตรโดยสาร 
และอัตราการรักษาพยาบาลพิเศษ:
สายการบินอาจเสนอคาโดยสารอัตราพิเศษสำหรับผูจัดงานและ
นักเดินทางไมซ ตัวอยางที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินการในลักษณะนี้ 
คือ การดำเนินนโยบายโดยสายการบินคาเธยแปซิฟค ซึ่งมีการ 
นำเสนอรายละเอียดเท่ียวบินและอัตราราคาสำหรับอีเวนทสำคัญๆ 
ที่จัดในฮองกงเพื่อความสะดวกของผูเขารวมงานใหมากที่สุด91 
และความรวมมือระหวางสายการบินเอเชียนาและสถานพยาบาล 
ของเกาหลีใตในการนำเสนอบัตรโดยสารและบริการรักษา 
อัตราพิเศษ 

Aviation and aviation market 
management for the promotion of 
medical and healthcare MICE:

6.4.1 Aviation route development 
6.4.1.1) Thai aviation entrepreneurs should expand 
their aviation route networks within a 7-hour flight 
radius in order to cover Asia, ASEAN and Oceania 
more comprehensively. In particular, they should 
further expand into major cities in China which is 
Thailand’s no.1 key market. Additionally, they 
should cover more routes between Bangkok and 
major cities in the southern part of ASEAN. This will 
turn Thailand’s aviation entrepreneurs into ASEAN 
aviation leaders in the true sense of the word.

6.4.1.2) More flights should be added to cover 
markets lying beyond a 7-hour flight radius. 
Major markets with great potential include routes 
from and to South America and Central America. 
In addition, routes should be developed between 
Thailand and North America along both East and 
West coasts. North America features a medical 
tourism market with great potential as medical 
treatments rates there cost 5 to 10 times as much 
as the going rates in Thailand. 

6.4.2 Special operations related to airfare pricing, 
ticketing and medical treatment rates: 
Airlines may well offer special airfares for organizers 
and MICE travelers. A good example may be drawn 
from the policy implemented by Cathay Pacific 
whereby its flight details and airfare rates for major 
events hosted in Hong Kong are presented in detail 
in order to facilitate participation to the greatest 
extent.91 Another example is the cooperation 
arrangements between Asiana Airlines and South 
Korea’s treatment centers through which special 
airfares and medical treatments rates are secured.    

91. Cathay Pacific. About MICE Offers. Retrieved August 31st, 2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice- offers/about-mice-offer.html, and 
 Cathay Pacific. Events Calendar. Retrieved August 31st,  2014, from http://www.cathaypacific.com/cx/en_ID/latest-offers/mice-offers/events-calendar.html
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6.5
แนวทางการพัฒนาภาคส�วนเศรษฐกิจ
ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร�
ด�านการแพทย�:

ตัวอยางไดแก การที่ SECB สรางและพัฒนาขีดสมรรถนะของ 
สิงคโปรในการจัดกิจกรรมไมซโดยอิงกับภาคสวนเศรษฐกิจที่มี 
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตรมีการดึงบุคลากรและบริษัทตางประเทศ 
ตลอดจนสมาคมระหวางประเทศใหจัดอีเวนทและ/หรือตั้งฐาน 
ในประเทศสิงคโปรเพ่ือสรางอีเวนทใหมๆ  และบมเพาะอีเวนทท่ีมี 
อยูแลวเพื่อใหงานมีขนาดใหญขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาขีด 
สมรรถนะของประชาคมผูจัดหาสินคาและบริการในธุรกิจที ่ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักของประเทศอาทิ ภาคการเงินการธนาคาร 
และชีวเวชศาสตร92 ประเทศไทยควรกำหนดใหการพัฒนาดาน 
การแพทยและการทองเท่ียวทางการแพทยเปนภาคสวนเศรษฐกิจ 
ท่ีมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรอยางชัดแจง เพ่ือจะไดมีการจัดสรร 
งบประมาณเปนการเฉพาะ และจะไดเปนวาระแหงชาติซ่ึงทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของจะไดรวมกันทำงานโดยสะดวก

ประเทศไทยเปนประเทศศูนยกลางดานการรักษาพยาบาลระดับ 
โลก จุดสำคัญท่ีควรพัฒนาตอยอดคือ 1) การวิจัยและการเผยแพร 
ผลงานวิจัยเปนภาษาตางประเทศ 2) การจัดประกวดและรวม 
การประกวดผลงานวิจัยและการพัฒนา เคร่ืองมือระดับนานาชาติ 
3) การพัฒนาหลักสูตรดานการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดเปน 
หลักสูตรนานาชาติโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ซ่ึงการจัด 
การเรียนการสอนดานการแพทยเปนภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนับวาเปนจุดเร่ิมตน 
ที่ดี 4) การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีความสามารถ 
สื่อสารดานภาษาตางประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือภาษา 
ฝรั่งเศส ซึ่งเปนภาษาที่ใชปฏิบัติงานคูกับภาษาอังกฤษภายใน 
องคการอนามัยโลก 5) การสรางลามดานการแพทยเปนภาษา 
ตางๆ 6) การจัดประชุมนานาชาติและงานแสดงผลิตภัณฑดาน 
การแพทยและสาธารณสุข 7)  การพัฒนาการศึกษาดานการแพทย 
และสาธารณสุขระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาเฉพาะทาง 
หลักสูตรนานาชาติอันจะสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นในระดับ 
นานาชาติได  

The strategic cluster approach 
to the development of medicine 
and medical tourism:

An example of the strategic cluster approach to 
economic activity may be drawn from SECB’s 
development of Singaporean MICE activities based 
on core economic clusters. Foreign personnel, 
companies as well as international associations are 
encouraged to organize events and/or settle in 
Singapore in order to create new events based on 
core economic clusters and grow existing events into 
larger events. These include capacity development 
for suppliers of goods and services in businesses 
that serve as the country’s key economic drivers 
such as finance and banking, as well as biomedical 
science.92 Thailand should definitively identify 
medicine and medical tourism as a core strategic 
cluster as such in order to be allocated with specific 
budget items and be on the national agenda. This will 
enable all parties concerned to work collectively.

Thailand is presently a global medical service hub. 
Key strategic areas the country should develop 
further include the following: 1) the conducting of 
research and the dissemination of research findings 
in foreign languages; 2) organizing and participating 
in international research findings and equipment 
innovations competitions; 3) developing international 
medical and public health curricula to be offered in 
English. Medical degree courses already offered in 
English at Thammasat University and Srinakharinwirot 
University are a good stepping stone in this light; 4) 
developing public-health human resources capable 
of communicating in foreign languages, especially 
English and French which are WHO working 
languages; 5) creating a pool of medical interpreters 
working in various languages;  6) organizing medical 
and healthcare conventions and exhibitions; and 
7) the development of  international curricula in 
medical and public health education at the graduate 
studies level, as well as specialized training 
courses, all of which contribute greatly to the 
country’s academic and economic credibility.

92. See World Tourism Organization. MICE Industry – An Asia-Pacific Perspective (2012), ibid., p. 46
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ข�อความลงท�าย

รายงานอุตสาหกรรมไมซฉบับท่ี 3 ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ 
ดานการแพทยและการดูแลสุขภาพ ลูทางอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 
2557 มีแนวโนมที่ดีในระดับโลก ระดับทวีป และระดับประเทศ 
ความแข็งแกรงขั้นพื้นฐานของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจน 
ศักยภาพและสมรรถนะของอุตสาหกรรมไมซทางดานการแพทย 
และการดูแลสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาผลการ 
ดำเนินงานดานไมซของประเทศ ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟนตัว 
อุตสาหกรรมไมซของไทยก็ไดสงสัญญาณความเขมแข็งท่ีหลากหลาย 
ซึ่งรวมถึงศักยภาพของประเทศในดานตางๆ อาทิ โครงสรางขั้น 
พ้ืนฐานท่ีมีรากฐานกวาง ทรัพยากรธรรมชาติ รากฐานอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวดานการแพทยท่ีแข็งแกรงย่ิง ตลอดจนบทบาทดาน 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายในภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียและแปซิฟก และท่ีสำคัญเชนกันคือความมุงม่ันของหนวยงาน 
ดานไมซของภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

ในรายงานฉบับนี้เราไดพิจารณากรณีศึกษาอุตสาหกรรมไมซใน 
วงการแพทยและการดูแลสุขภาพโดยละเอียด ซ่ึงจะเปนประโยชน 
ตอภาคสวนยอยของอุตสาหกรรมไมซ ผูที่เกี่ยวของอาจประยุกต 
ใชแนวทางปฏิบัติดานไมซจากประสบการณนานาชาติโดยเฉพาะ 
อยางย่ิงคือกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใตและประเทศสิงคโปร 
บทสัมภาษณของผูเช่ียวชาญ ตลอดจนขอเสนอแนะ โดยอาจมีการ 
ปรับเนื้อหาตามสมควรเพื่อใหเหมาะกับบริบทอุตสาหกรรมไมซ 
ดานการแพทยและการดูแลสุขภาพของไทย ผูประกอบการเฉพาะ 
รายภาคสวนไมซของไทยในวงการแพทยและการรักษาพยาบาล 
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากความ 
แข็งแกรงข้ันพ้ืนฐานของประเทศ การทองเท่ียว วงการแพทยและ 
การรักษาพยาบาล อยางไรก็ดีการท่ีประเทศไทยจะประสบความ 
สำเร็จเพียงใดนั้นยังขึ ้นอยูกับวาประเทศไทยสามารถพัฒนา 
มาตรการเพื ่อรับมือความเปลี ่ยนแปลงโดยใชรากฐานความ 
แข็งแกรงภายในเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานไมซอยางไรในบริบท 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเปนตลาดที่สำคัญยิ่งแหงหนึ่ง 
ของประเทศไทยดวย 

Concluding Remarks 

The 3rd MICE Industry Report examines the overall 
picture of the medical and healthcare MICE industry. 
MICE prospects in 2014 are practically positive 
globally, regionally and nationally. As the global 
economy picks up, Thailand’s intrinsic strengths in 
aggregate as well as the potential and capacity of its 
medical and healthcare MICE industry count a great 
deal in determining the country’s MICE performance. 
Thailand’s MICE has exhibited strengths incorporating 
its great potential in such areas as its broad-based 
infrastructure, natural resources, a very strong founda-
tion in medical tourism, as well as Thailand’s socio-
economic roles within ASEAN as well as Asia and 
Pacific regions. Also of importance is the decisive 
determination of public and private MICE agencies in 
the performance of their functions. 

We have thoroughly examined case studies related 
to the medical and healthcare MICE industry, which 
should prove beneficial to the various components 
of the MICE industry. Parties concerned may well 
apply international MICE practices, especially those 
presented in the South Korea and Singapore case 
studies, the industry experts’ opinions section, as well 
as the policy recommendations section. Adjustments 
may well be implemented as appropriate in order to 
be suited to Thailand’s medical and healthcare context. 
It is to be noted that specific entrepreneurs in 
Thailand’s medical and healthcare MICE sector 
comfortably stand a chance of reaping such potential 
success thanks to the country solid foundations in 
terms of its tourism, as well as medical and healthcare 
practices. This also depends on how Thailand 
develops measures in response to resulting changes 
based on its intrinsic strengths in a bid to achieve 
its MICE objects. This is particularly the case in 
light of the forthcoming AEC which is one of the 
country’s key markets.
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