
Connected
health technologies

ใชเครื่องมือในการเก็บสถิติขอมูลเกี่ยวกับดานสุขภาพ
เชน อัตราการเตนของหัวใจ การนอนหลับ เปนตน

การเก็บขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิค

การใหรางวัลแกผูที่มีการปองกันรักษาสุขภาพ
โดยใชเทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยีเพื่อลดคาใชจาย
ดานสุขภาพใหกับผูบริโภค

พัฒนาระบบแหลงขอมูลใหผูบริโภค
สามารถเขาถึงไดสะดวกผานระบบ internet

ปรึกษาดานสุขภาพผานระบบ internet
เชน การ video call เปนตน

ผูเชี่ยวชาญใหขอมูล ขาวสาร ทางดานสุขภาพ
ผานสื่อ social media

Data,
information & AI

Improving utilization
/ processes

Technology enabled
healthcare delivery

Frugal innovation

Social media
aided care & support

Rewarding prevention

“Top Innovation Trends”

Overview of Technology Innovation Trends in Healthcare (Jagmeet Lamba, 2012)

สถานการณ์ระดับโลก



การเก็บขอมูลผานการซักถามจากแพทย
และจัดเก็บขอมูลผานการจดบนกระดาษ
แพทยเปนทางเลือกแรกที่ผูบริโภคเลือก

เริ่มมีการเก็บเวชระเบียนผานระบบอิเล็กทรอนิค
ผูบริโภคเริ่มหาขอมูลผาน internet

กอนตัดสินใจพบแพทย

การนัดหมาย การปรึกษาแพทย
ผานระบบ online การเก็บขอมูล

มีเครื่องมือชวยในการเก็บขอมูลจากผูปวย

bionic tools การใชอวัยวะเทียม
ที่ถูกควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิค

สถานการณ์ระดับโลก

Pre - internet

2000 - 2008

2008 - 2015

2015 - 2020 
การแพทยในอนาคต
จะเปนอยางไร ? 

ใชระบบ AI ในการวินิจฉัย รักษา
และการผาตัด โดยไมจำเปนตองมีแพทย

ความกาวหนาของนวัตกรรมการแพทย

2020 เปนตนไป

?
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อเมริกาเหนือ 

ยุโรปตะวันตก 

อเมริกาใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

การคาดการณอัตราการเจริญเติบโต
ของการลงทุนดาน health care แบงตามทวีปตางๆ

ภายในป 2020

เอเชียและออสเตรเลีย

อัตราการลงทุนดาน healthcare
ของ GDP โลกจะขยับจาก 10.4%

ในป 2015

คาดวาคิดเปนมูลคา
8.7 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

ในป 2020

คาดวาในป 2020
จะสูงถึง 10.5%

สถานการณ์ระดับโลก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)
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สถานการณ์ระดับโลก

ในป2020

การติดเชื้อ HIV-AIDS 

จำนวนผูปวยดวยโรคสมองเสื่อม
สูงถึง 74.7 ลานคน

จำนวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น 8 เปอรเซ็นต

จำนวนผูปวยที่เปนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

50%ของคาใชจายทั้งหมดถูกใชจายเพื่อดูแล และรักษาประชากร
ที่ปวยดวยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ

ปจจุบัน 415 ลานคน คาดวาในป 2040 จะสูงถึง 642 ลานคน

จากการคาดการณในป 2030 

จากการคาดการณในป 2020 

ซึ่งคิดเปน 604 ลานคน

กระทบประชากรโลก
กวา 36.9 ลานคนทั่วโลก

ปจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



การใชจายดานการดูแลสุขภาพใน
ภูมิภาคใหญ ๆ ในโลกเพิ่มขึ้นจาก 2.4%
ในป 2015 เปน 7.5% ในป 2020

ขั้นตอนการรักษา

กระบวนการรักษาที่ไดมาตรฐาน

การใชเทคโนโลยีชวยในการบริการ

กระบวนงานที่มีคาใชจายนอยและทันสมัย
(non traditional)

ยุทธศาสตรการจัดซื้อจัดจาง

เพิ่มการใชยาชื่อสามัญและสารชีวภาพ

การประหยัดตอขนาด (economy of scale)

หนวยงานกลางที่ใชรวมกันประเทศที่มีรายไดนอย มีอัตราสวนคาใชจาย
ดานสุขภาพสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

ประเทศที่มีรายไดปานกลาง-นอย มีคาใชจาย
ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้น

สถานการณ์ระดับโลก

คาใชจายในการดูแลสุขภาพ

แนวโนมการใชจายในการดูแลสุขภาพ กระบวนการรักษาที่มีผลตอคาใชจาย

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



การไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได

เงินทุนสนับสนุนระยะสั้น/ยาว รวมกับแรงผลักดันดานการตลาดอื่น ๆ

การขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง

การใชเทคโนโลยีเขามาชวยลดชองวางในการใหบริการดูแลดานสุขภาพ

การกำหนดปจจัยทางสังคมและสุขภาพที่จะสงผลกับสมดุล
ในการใหบริการดูแลสุขภาพ

จำนวนเตียงในโรงพยาบาลทั่วโลกมีแนวโนมลงลดเนื่องจากเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคกำลังตกต่ำ และรัฐบาลสนับสนุนงบดานสาธารณสุขนอยลง
โรงพยาบาลปดตัวรวมถึงมีความกดดันดานราคา

สถานการณ์ระดับโลก

การใหบริการดูแลสุขภาพ

ประเด็นที่มีผลกับการใหบริการดูแลสุขภาพ

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



บริการวิเคราะห
ลำดับเบสแบบ

Next Generation
Sequencing (NGS)

เทคโนโลยีการจำลอง
สภาพแวดลอมเสมือนจริง (VR)

การใชสื่อสังคมออนโลนเพื่อ
ปรับปรุงประสบการณ

ที่ผูปวยไดรับ

ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
และเครื่องติดตาม

บริการสาธารณสุข
ที่เขาถึงไดสะดวก

การสาธารณสุขทางไกล

เครื่องพิมพ 3 มิติ การรักษาดวย
ภูมิคุมกันบำบัด

เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห
ณ จุดตรวจผูปวย

(อุปกรณที่ใชตรวจขางเตียงผูปวย)
(POC)

ปญญาประดิษฐ (AI)

สถานการณ์ระดับโลก

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
และการดำเนินการตาม
หลักฐานเชิงประจักษ

การรวมทุกภาคสวน
เขาดวยกัน

แสดงแนวโนมการพัฒนา
ควบรวมโรงพยาบาล
หรือเปนพันธมิตรกัน
(เทียบกับประเทศไทย
เชน การที่รพ.กรุงเทพ
ซื้อกิจการ รพ.อื่น ๆ)

วัฒนธรรมองคกร

ชองทางที่มีอยูอยาง
เปนทางการ

ขั้นตอนและตารางความ
กาวหนาที่จะนำไปสูการ
มีสวนรวมของผูปวย

การฝกอบรมบุคลากร

การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การที่บุคลากรสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดสงขอมูล

กิจกรรมตาง ๆ เชน
การใหคำปรึกษาแนะนำ
การเรียนรูดวยตนเอง การฝกสุขภาพ
และกลุมเพื่อนชวยเพื่อน

การตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง

การมีสวนรวมของผูปวยผูปฏิบัติงานมีความรอบรู
และมีการฝกฝนอยางดี

มีการใชนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ระดับโลก

การดำเนินการ

ปจจัยในการดำเนินการดูแลสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ

ปจจัยที่จะทำใหการมีสวนรวม
ของผูปวยเปนผล

การทำธุรกิจโรงพยาบาล
ภายใตแนวคิด “ยิ่งใหญยิ่งดี” 

แนวโนมที่ตองใหความสำคัญ 3 เรื่อง

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



คุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล การใชเทคโนโลยีที่มีความหลากลาย

การใหบริการดูแลสุขภาพดวยรูปแบบใหม ๆ

การใหความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร

การใชเทคโนโลยีดิจิตอลและนักวิเคราะหขอมูล
เขามาชวยในการดูแลสุขภาพ

ความปลอดภัยทางไซเบอร

ยาปลอม

การคอรัปชั่น

สถานการณ์ระดับโลก

การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/กฎหมาย

ป 2017 จะมุงเนนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ในป 2017 องคกรทั้งหลายจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมายและทิศทางในการพัฒนา

เรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียในการดูแลสุขภาพจะตองคำนึงถึง

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในนวัตกรรมการแพทย

2017 global health care sector outlook (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017)



การสนับสนุนจากภาครัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) (พ.ศ. 2559 - 2568) ระยะ10 ป

สถานการณระดับประเทศ

รัฐบาลไดกำหนดแผนพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub of Asia) 
โดยแบงเปน 4 ผลผลิตหลัก

เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  

Medical Hub of Asia

นโยบายไทยแลนด 4.0

แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุมสาธารณสุขสุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย 
เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน

มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา

ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย

ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ศูนยกลางบริการสุขภาพ

1 432



นโยบาย Thailand 4.0 กับสาธารณสุขยุทธศาสตร 
สถานการณระดับประเทศ

Thailand Health 4.0 challenges and opportunities, วรรษา เปาอินทร (2017)

Thailand Health 4.0 คือการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพจากระบบ analog ใหเปนระบบ digital 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยดูแลสุขภาพของประชาชน  เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู Health 4.0 ประกอบดวย 7 ประการ

Social Webs and Network

Mobile 
Application

Internet

Cloud Computing

Big Data and Health Analytics

Robotics

Artificial Intelligences

 การเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อดูแลรักษา ระหวางประชาชนดวยกันเอง
ระหวางประชาชนกับแพทย และระหวางกลุมวิชาชีพที่ทำงานสุขภาพ 
สงผลใหเกิดการสรางความรับรู ความเขาใจและเปดชองทางสื่อสารไดมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ทำใหผูปวยสามารถดูแล และรักษาตนเองไดโดยไมจำเปนตองมาพบแพทย

เครื่องมือหรือแขนกลที่ผาตัดแทนแพทย ทำใหการผาตัดหรือรักษาเปนไปอยางแมนยำมากขึ้น

ระบบฐานขอมูลที่ถูกจัดเก็บจะเก็บตั้งแตแรกเกิด
ทำใหแพทยไมตองเสียเวลาซักประวัติจากผูปวย

การรับและสงขอมูลผาน Internet ขอมูลจะถูกจัดเก็บที่ฐานขอมูลกลางขนาดใหญ 
เพื่อใหโรงพยาบาลตางๆสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปใชประโยชนรวมกันได

การเชื่อมตอระบบการเก็บขอมูลตางๆของคนไขดวยระบบ Internet สามารถเชื่อมตอ
กับแพทยประจำตัว เพื่อใชในการวินิจฉัย รักษา หรือปรับพฤติกรรมตอไป

เปนอุปกรณที่ใชในการติดตอ สื่อสาร รับ สง รวมไปถึงเก็บขอมูล พัฒนาApplication 
ที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานที่ใหบริการ
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ศักยภาพและความไดเปรียบทางการแพทย
สถานการณระดับประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2558

ประเทศไทยมีศักยภาพและความไดเปรียบทางดานการแพทยในระดับภูมิภาค 7 ดานไดแก

Service/hospitality
Hi-tech hardware

HR quality

JCI (Joint Commission 
International Accreditation)

Synergy/Strategy partner

Accessibility/Market channel Reasonable cost



การลงทุนของภาคเอกชนดานธุรกิจ Health Tech ในประเทศไทย
สถานการณระดับประเทศ
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5 เทรนดดานสาธารณสุขที่เปนโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

สังคมผูสูงวัย(Aging Society) การจัดการขอมูลและโลจิสติกสดานสาธารณสุข 
(Healthcare Logistics)

กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
(Healthcare-related Industries) การดูแลสุขภาพ-ความงาม 

(Wellness and Preventive Measure) 

ระบบสาธารณสุขยุคดิจิทัล 
(Digital Healthcare) 

 จากจำนวนประชากรทั้งหมด

คลังขอมูลอิเล็คทรอนิคดานสาธารณสุขระดับประเทศ

เปนอีกเทรนดที่ไดรับการสนใจจากภาคเอกชน 
คือธุรกิจการดูแลสุขภาพและความงาม เชน สปา 
ความสวยความงาม หรือการชะลอวัย เปนตน

1 2

3

4
5

ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ อัตราการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนผูสูงอายุในไทยเริ่มสูงขึ้น

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จากการคาดการณในป 2593
จะมีสัดสวนผูสูงอายุ 

 ซึ่งสรางรายไดเปนจำนวนมากใหกับประเทศ
 ลานคน

ในป 2555 ชาวตางชาติที่เขามารักษาตัวในไทย

มากกวา
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สถานการณ GDP (Healthcare Sector) ในปจจุบัน
สถานการณระดับประเทศ

จากการคาดการณแนวโนมการเติบโตพบวา ในป 2026 
GDP healthcare Sector ของประเทศไทย

จะมีคาเทากับ 47.9 billion US Dollar 
โดยเติบโตในอัตราเฉลี่ย รอยละ 6.6

มี GDP healthcare Sector 7.4 billion US Dollar 
หรือคิดเปน 4.6 % ชอง GDP

ประเทศไทย
มี GDP healthcare Sector 25.3 billion US Dollar

หรือคิดเปน 6.2 % ของ GDP

มี GDP healthcare Sector 3.3 trillion US Dollar 
หรือคิดเปน 17.9 % ของ GDP

สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร


