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ชื่องาน :
Florida International Medical Expo 2019 (FIME: An Informa Experience)
สถานที:่
Miami Beach Convention Center เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
ผู้จัดงาน:
Informa Market จากสหราชอาณาจักร
ค่าเข้าชมงาน: ไม่เสียค่าเข้าชม
จานวนคูหา: พื้นที่รวม 491,651 ตารางฟุต จานวน 1,154 คูหา
ผู้เข้าร่วมงาน: ผู้ร่วมแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จาก
40 ประเทศทั่วโลก เช่น บราซิล อาเจนตินา เยอรมัน เกาหลีใต้ ไทย และ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น
ผู้เข้าชมงาน: ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดซื้อที่กาลังมองหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรที่อยู่ในวงการ
แพทย์ และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมงาน จานวน 14,000 ราย จากประเทศ 113
ประเทศ
ข้อมูลงาน:
งาน Florida International Medical Expo (FIME) เป็นงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
อเมริกา จัดขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี ณ เมืองออแลนโด มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐฯ ในทุก ๆ ปี โดย
ครั้งนี้ได้ย้ายที่จัดงานมายังเมืองไมอามีเป็นครั้งแรก เพื่อนาเสนออุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการ และเทคโนโลยี
จากธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบัน รัฐฟลอริด้าได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโดยพบว่าผู้
เกษียณอายุมีแนวโน้มที่จะมาอาศัยอยู่ในรัฐนี้และต้องการการดูแลด้านสุขภาพ ประกอบการเป็นรัฐที่ติดอันดับ
หนึ่งในสิบของประเทศที่มีการงานด้านการดูแลสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเมือง West Palm Beach นอกจากนี้
ฟลอริด้ายังอยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดารัฐที่มีบริษัททางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ดังนั้นการจัดงานในไมอามีครั้งนี้
จึงมีเป้าหมายที่จะเป็น “ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข ” เนื่องจากรวบรวมหลากหลาย
สินค้า อุปกรณ์และการบริ ด้านสุ ขภาพไว้ภ ายในงานเดียว ซึ่งจะเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ ประกอบการ
องค์กร และบุคคลทั่วไปอย่างมากในการเลือกซื้อสินค้า ศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ มากไปกว่านี้
ในงาน FIME ยังเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการให้ข้อมูล แนะนา หรือจัดการประชุม เพื่อให้ความรู้เทคนิคทาง
การแพทย์และการบริการด้านสุขภาพ จากเจ้าของบริษัทหรือสถาบันทางแพทย์ ผ่านหลากหลายช่องทางการ
เรียนรู้ พื้นที่จัดแสดงแบ่งออกดังนี้
1. พื้นที่จัดแสดงสินค้า และบริการ แบ่งออกเป็น กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ (39%) สินค้า
อุป โภคและใช้แล้ ว ทิ้ง (22%) สิ น ค้ากลุ่ มวินิจฉัยและสร้างภาพ (15%) บริการด้านการแพทย์และทั่ ว ไป
(11%) กลุ่มเวชกรรมและ supplement (6%) กลุ่มระบบ IT (5%) และกลุ่มเกี่ยวกับทันตกรรม (2%)

2. พื้ น ที่ จั ด แสดงนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการแพทย์ (Innovation and Technology
Hub) แบ่ ง ออกเป็ น AI, การดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพ (Health Monitors) กลุ่ ม Start up ด้ า นสุ ข ภาพ และกลุ่ ม
smart devices
3. พื้นที่คูหารายประเทศประกอบไปด้วย อาเจนตินา บราซิล จีน เยอรมัน ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี
เกาหลีใต้ ปากีสถาน โปแลนด์ สเปน ไต้หวัน ตุรกี สหราชอาณาจักร และ เวลส์
4. พื้น ที่จั ด สัมมนา มีการจัดสัมมนาในหั วข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น
อนาคตการดูแลและรักษาผู้ป่วย เช่น ระบบ AI จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เทคโนโลยี
ล้าสมัยในการป้องกันโรคและการจัดการ เช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วยระบบ HIFU (High Intensity Focused
Ultrasound) เทคโนโลยีการกระจายระบบการแพทย์ระดับโรกและ MGG ERP เทคโนโลยีล้าสมัยสาหรับการ
จัดการด้านสาธารณสุข
แนวโน้มนวัตกรรมด้านการบริการเพื่อสุขภาพปี 2019
1. ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ (EMRs) EMRs ยั ง คงเป็ น หนึ่ ง ในพลั ง ขั บเคลื่ อ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่สุ ดที่
ทาให้บริการเพื่อสุขภาพก้าวหน้าไปได้ดี
2. ระบบ Blockchain วิธีที่ระบบ Blockchain จะส่งผลต่อบริการเพื่อสุขภาพในอนาคตคือ การส่ง
ต่อข้อมูลให้ไปถึงได้ทั่วทั้งระบบการบริการเพื่อสุขภาพในแบบที่ EMR ไม่อาจทาได้ การเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้
ระบบข้อมูลผู้ป่วยแบบรวมศูนย์ แล้วหันมาใช้ระบบ Blockchain แทนจะช่วยยกระดับการแบ่งปันข้อมูลให้
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์และการแพทย์ทางไกล เมื่อ“อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Things
หรือ IoT) ขยายตัวขึ้น และเก็บข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ FitBit (สายรัดข้อมือที่ตรวจวัดระดับการทางานของร่าย
กาย) ตาชั่งอัจฉริยะ ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่ตลอดเวลา ศั กยภาพในการเชื่อมโยงโต้ตอบสนอง
ระหว่าง EMRs และเทคโนโลยีจึงมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อรวบเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็ นอัจฉริยะและมี
ความแม่นยาทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นเข้ากับความก้าวหน้าด้านการแพทย์ทางไกล เราอาจเห็นว่าการไปพบ
แพทย์ตามสถานพยาบาลที่ทากันอยู่นี้กลายเป็นเรื่องล้าหลังไปเลย
4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พูดอย่างง่าย ๆ คือ AI จะเปิดประตูให้กับมนุษย์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึง
กันได้แบบที่เราสามารถจับตากิจกรรมของมนุษย์ได้มากกว่าที่เคยทากันมา สาหรับในด้านบริการเพื่อสุขภาพ
แล้ว นั่นหมายถึงผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพสามารถนาเอาปัญญาประดิษฐ์มายกระดับกระบวนการรักษาผู้ป่วยให้
ดีขึ้นอย่างมากได้
5. โปรแกรมปฏิบัติการด้วยเสียง บรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นนากาลัง
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านเสียงที่เหมาะสมกับกรณีการใช้งานในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพกันอยู่ และตลอดปี 2019
นี้ โปรแกรมที่สามารถตอบโต้ด้วยเสียงหรือตัวอักษรสาหรับบริการเพื่อสุขภาพจะโดดเด่นขึ้นมาเพราะบรรดา
ยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเหล่านี้กาลังแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายในเรื่องโปรแกรมปฏิบัติการด้วยเสียง
แนวโน้มตลาดบริการเพื่อสุขภาพในปี 2019
- มูลค่าของระบบปัญญาประดิษฐ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริการเพื่อสุขภาพจะทะลุ 1.7
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019
- เทคโนโลยีระบบดิจิตอลด้านสุขภาพที่นาไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจะขยายตัวขึ้น
ร้อยละ 30 และจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกทะลุ 25 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี 2019

- ภายในสิ้นปี 2019 ร้อยละ 50 ขององค์กรผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพจะใช้ทรัพยากรไปกับเรื่องการ
เข้าสู่ระบบ การแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยจริงเพื่อนาข้อมูลมาใช้งานทั่วทั้งองค์กร
- ภายในสิ้นปี 2019 จะมีโปรแกรมที่ใช้ระบบ Blockchain สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่เน้นด้าน
บริการเพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 5 – 10 ที่ผ่านขั้นทดลองแล้วออกมาใช้งานเชิงพาณิชย์จริง
บางส่วนหรือในระดับที่จากัด
* Source: Top 8 Healthcare Predictions for 2019 via @forbes
ผลการเยือนงานแสดงสินค้า
สคต. ไมอามี ไ ด้ เ ยี่ ย มชมคู ห าของผู้ ป ระกอบการไทยเพี ย งบริษั ท เดี ยวในงาน คื อ บริ ษั ท Thai Nippon
Rubber Industry public company limited บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ถุ ง ยางอนามั ย ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บและผ่ าน
มาตราฐานต่าง ๆ ในระดับสากล แบรนด์“One Touch” ของไทย และขณะนี้ทางบริษัทได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการ
ผลิตถุงยางอนามัยภายใต้แบนรด์ “PLAYBOY” อีกด้วย ทาให้สามารถขยายตลาดในวงกว้างมากขึ้น ตลาด
หลักของบริษัทอยู่ทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จากการสอบถามได้รับข้อมูลและ
แนวคิดในการขยายตลาดของทางบริษัท Thai Nippon Rubber ดังนี้
1. บริษัทมีการพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับรสนิยมของแต่ละตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้าง
ความหลากหลายตามบริบบทของตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการโปรโมทสินค้า ให้ตรงความต้องการ ความนิยม/รสนิยมของบริบทตลาดนั้น ๆ
อย่างเช่น ถุงยางอนามัย Playboy ที่มาขายในสหรัฐฯ จะมีการขายเน้นที่ 12 ชิ้นต่อ 1 กล่อง ซึ่งมากกว่าการ
ขายในตลาดอื่นที่อยู่ที่จานวน 3 ชิ้นต่อ 1 กล่อง หรือถุงยางอนามัยที่มาพร้อมกับเจลหล่อลื่นที่เหมาะกับ
ตลาดเพศที่ 3
2. มีการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของตนอยู่เสมอ เช่น การปรับเปลี่ยนแพคเกจหรือโปรโมชั่น
ตามเทศกาลต่ าง ๆ แบบที่ทางบริ ษั ท Thai Nippon Rubber ได้ทาในช่ว งเทศกาล NYC Pride 2019 ที่
แพคเกจของถุ งยางอนามั ย Playboy จะมีความแตกต่ างกว่ า ที่ข ายในช่ ว งเวลาปกติ โดยกระต่าย ที่เป็น
สัญลักษณ์ของ Playboy จะเป็นสีรุ้งเพื่อเข้ากับเทศกาล Pride Month ในเดือนมิถุนายน
นอกจากนี้สคต. ไมอามี จากการเดินสารวจงานพบว่า มีสินค้าจากประเทศต่างๆ มากมายมาจัดแสดง
ทั้งในรูปแบบคูหาประเทศ และคูหาบริษัท เช่น คูหาของประเทศปากีสถาน ได้นาอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์
มาจัดแสดงเป็นหลัก อาทิ คีมหนีบ กรรไกรผ่าตัด และ มีดผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้แทนบริษัทแจ้งว่า ประเทศ
ปากีสถานมีเทคโนโลยีนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้านการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ ผ่าตัด
ทางการแพทย์เป็นจานวนมาก จึงทาให้ ธุรกิจประเภทนี้ถือเป็นสินค้าสาคัญที่เป็นหลักในด้านการส่งออกของ
ประเทศและยังถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ในตลาดโลกอีกด้วย โดยมีความได้เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับเยอรมัน
สรุปข้อคิดเห็นและเสนอแนะ :
จะเห็ น ได้ว่างานแสดงสิ น ค้า FIME เป็นงานที่จัดแสดงสิ นค้าและบริก ารด้า นการแพทย์ ที่ มี ค วาม
หลากหลายมาก ตั้งแต่อุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์ไปจนถึงสิ นค้าทั่ว ไปที่ใช้ในสถานพยาบาลหรือใช้ ด้าน
การแพทย์ เช่น อุป กรณ์เย็ บ และปิ ดผนึ ก สายยางปั๊มและสู บ อุปกรณ์และอุ ปกรณ์ ENT (เครื่องช่ว ยฟั ง
อุปกรณ์เสริ มและแบตเตอรี่ส าหรับ เครื่ องช่ว ยฟัง เครื่องตรวจการได้ยิน ประสาทหูเทียม ระบบปลู ก ถ่าย
เครื่องช่วยฟังเทียม) อุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลทารก (ตู้อบ จอภาพ SIDS การทดสอบการคัดกรองทารกแรก

เกิด) อุปกรณ์การช่วยหายใจและชีวิต อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ป่วย (จอภาพต่างๆ เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบ
ชั่งน้าหนักผู้ป่วย ฯลฯ) อุปกรณ์เกี่ยวกับการเสริมความงามและเลเซอร์ กล้องส่องต่างๆ อุปกรณ์ชาระล้างและ
ฆ่าเชื้อ กระเป๋าฉุกเฉิน / กล่องแพทย์ กล่องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ในห้องผ่าตัดและโรงพยาบาล โคมไฟ เครื่อง
ทดสอบความเครียด ระบบทาความร้อน / ความเย็นของผู้ป่วย ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างไต เครื่องพิมพ์ /
เครื่องจาลอง 3 มิติ ระบบนาทางผ่าตัด ระบบเจาะ เฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล รถเข็นผู้ป่วย เสื้อผ้าชุดยูนิ ฟอร์ม รองเท้าที่ใช้ใส่ในโรงพยาบาล ฯลฯ เรียกได้ว่ามาเดินงานเดียวจะได้พบผู้ผลิ ต/ผู้ประกอบการได้ครบทุก
อย่างในงานเดียว
ตามสถิติกรมศุลกากรไทย การส่งออกสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ของไทยมายังสหรัฐอเมริกา
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 มีมูลค่า 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.16 เมื่อ
เทีย บกับ ช่ว งเวลาเดีย วกัน ของปีที่ผ่ า นมา โดยไทยส่ งออกไปญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้ว ยสหรัฐ อเมริกา
เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และฝรั่งเศส ตามลาดับ
โอกาสของสินค้าไทย (1) สินค้าที่มีนวัตกรรมชั้นสูง เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ กล้องขนาดเล็กเพื่อช่วย
ในการผ่าตัด เครื่องวัดหัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิตอัฉริยะ เครื่องรักษาผิวพรรณ เครื่อง X-Ray เครื่องสแกน
อวัยวะ หุ่นยนต์ หรือนวัตกรรมด้านการแพทย์ใหม่ๆ (2) สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น กรรไกร
มีด และคีม ที่ใช้ในการผ่าตัด (3) สินค้าทางการแพทย์ด้านอนามัย ยาและเวชภัณฑ์ เช่น ถุงมือยางอนามัย
แพมเพิส ถุงยางอนามัย พลาสเตอร์ เทปพันแผล สายยาง รองเท้าเพื่อสุขภาพ เสื้อชุดยูนิฟอร์มทางการแพทย์
ที่ใช้ผ้า Technical Textile ตัดเย็บและบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ (4) สินค้ากลุ่มอานวยความสะดวก รถเข็น
สาหรับผู้สูงอายุ เตียงคนไข้ ระบบการบริหารจัดการ Supply Chain (5) กลุ่ม start up เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการทางการแพทย์
สคต.ไมอามี เห็นว่า งานแสดงสินค้า FIME เป็นงานที่น่าสนใจ และผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตลาด
สินค้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถใช้งานดังกล่าวเป็นช่องทางในการเข้าสู่ตลาด
สหรัฐฯ และภูมิภาคอเมริกาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลให้สินค้า
ทั่วไปหลายๆ ชนิดที่ไทยผลิ ตสามารถทดแทนจีนได้ ยิ่งไปกว่านั้น สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ถุงมือแพทย์
ถุงยางอนามัย ไทยยังคงรักษาตาแหน่งเป็นผู้ส่งออกระดับต้นๆ มาสหรัฐฯ งาน FIME จะเป็นโอกาสที่ให้
ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดสินค้าและบริการทางการแพทย์ในวงกว้างได้มากขึ้น

ภาพบรรยากาศภายในงาน FIME 2019

ภาพจากซ้าย
นาย ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสาย - นักศึกษาฝึกงาน สคต. ไมอามี
น.ส. นิธิมา ศิริโภคากิจ – ผอ. สคต.ไมอามี
น.ส. นฤณัฐ เอื้อตระการวิวัฒน์ - นักศึกษาฝึกงาน สคต. ไมอามี

Pavilion ของเกาหลีใต้มีถึง 40 คูหาและยังมีคูหาอื่น ๆ อีกจานวนหนึ่ง

ไต้หวันก็มี Pavilion

จีนไม่มี Pavilion แต่มีคูหาของจีนกระจายอยู่ทั่วทั้งงานซึง่ มีทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง

ผู้ประกอบการจากประเทศไทยมาร่วมแสดงสินค้า (ภาพจากขวา)
คุณชนินทร์ เทียนเจริญ – GM Business Development, Thai Nippon Rubber PLC
น.ส. นิธิมา ศิริโภคากิจ – ผอ. สคต.ไมอามี
คุณไพลิน ชินทรเดชา – GM Marketing, Thai Nippon Rubber PLC
นายวรวุฒิ วิริยะเลิศ – สคต.ไมอามี
Mr. Martin Gutierrez – สคต.ไมอามี

Exhibitor จากเกาหลีที่อยู่นอก Pavilion

ผู้ชมงาน แม้งานใกล้จะจบแล้ว

Pavilion ของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรปและเอเชีย
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สเปน
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