
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู ่
มาตรฐานสากล” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมุ่งหวังให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการภาค
อตุสาหกรรม  ได้เหน็ถงึพลงัความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการ
ขับเคล่ือนงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็น
ในช่วงวิกฤต เป็นการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การพัฒนาครั้งส�าคัญที่น�าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) 
มาเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยภายใน
งานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Healthcare Reinventing” 
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ หวัหน้าศูนย์ปฏบัิติการด้านนวัตกรรม 
การแพทย์และการวจิยัและพัฒนา ของศนูย์บรหิารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) โดยมีสาระส�าคัญ ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงระบบของ Healthcare Reinvention  
โดยต้องมองประเด็นสุขภาพเป็นเร่ืองส�าคัญ เน่ืองจากระบบ 
สุขภาพและการประกันสุขภาพ ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเจ็บป่วย 
รักษาหาย แต่เกี่ยวข้องกันหลายด้านเป็น Multi-Facets of 
Healthcare ได้แก่

Healthcare Reinvention

 • การดูแลสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานมนุษยชนที่จะต้อง 
ได้รับ (Healthcare as Humans Rights)  

 • การดูแลสุขภาพ เพื่อท�าให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
(Healthcare as Public good) เป็นการสร้างทรัพยากรและ
ดูแลทรัพยากรที่ดี ท�าให้เกิดคนที่มีคุณภาพของประเทศ 

 • การดูแลสุขภาพที่ดี เป็นการปูพ้ืนฐานที่จะท�าให้
ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางประชากรที่ดี (Healthcare as 
Human Capitals Infrastructure)

 • การดูแลสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศที่
สามารถพฒันาต่อยอดได้ (Healthcare as Emerging Industry)

 • การดูแลสุขภาพเป็นความมั่นคงของประเทศ เราไม่
ควรพึ่งพาต่างประเทศเสมอไป เช่น ถึงจะมีการสั่งซื้อวัคซีนจาก
ต่างประเทศ แต่ในประเทศก็ต้องมกีารพฒันาวคัซีนควบคูไ่ปด้วย 
(Healthcare as National Security) 

2. Healthcare Reinvention จะต้องเชื่อมโยงความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาสมดุลทางด้าน 
ความมั่นคง ด้านสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ 

3. Healthcare เป็นหนึง่ในหวัใจส�าคญัของการขับเคลือ่น  
BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) 
โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเข้าไปประยกุต์ใช้ 
พร้อมท้ังเช่ือมโยงเข้าไปสู่เป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs:  
Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

4. Healthcare Reinvention เชื่อมโยงความมั่นคง
ทางสขุภาพ ความมัน่คงทางด้านอาหาร และความมัน่คงทาง
อาชีพ โดยมีเป้าหมายสูงสุด 4 ด้าน คือ คนอยู่ดีมีสุข สังคมดี 
เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดี

5. เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ Healthcare Reinvention 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG มี 3 เป้าหมาย คือ
ประชาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง โดยมีระบบการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง, อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์มีความเข้มแข็ง  
มีศักยภาพส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง, 

*นักวิชาการเผยแพร่ ส�านักงานเลขานุการกรม

พลกิโฉมระบบสร้างฐานอตุสาหกรรม ยกระดบัวจิยั 
และนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โอกาส
ประเทศไทยหลังโควิด-19 จิตลดา คณีกุล*
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ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (Medical Tourism)  
อยู่ใน Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก

6. Healthcare Reinvention จะต้องประกอบไปด้วย
การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านระบบสุขภาพ มีการยกระดับระบบสุขภาพเป็น 
(National Security) ส่งเสริมให้พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพชุมชนและสามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ 
เวชภัณฑ์และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

 • ด้านการดูแลคน มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ให้ประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตอบโจทย์การท่องเท่ียวและบริการสขุภาพและสขุอนามัย ชุมชน 
อาหาร บริการ ฯลฯ  พัฒนาบุคลากรเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
และบริการสุขภาพ (Medical Tourism)

 • ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ มีการพัฒนาและผลิต
อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ
แพทย์ ชุดตรวจ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 50% ของที่ใช้ มี Product 
Champion ที่สามารถส่งออกในรูปแบบ Thailand Brand 
มีการจ้างงานจากสินค้าที่พัฒนาขึ้นประมาณ 10,000 ต�าแหน่ง 
และจากการจ้างงานด้านบริการและท่องเที่ยวประมาณ 
2,000,000 ต�าแหน่ง โดยทั้ง 3 ด้านจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป 
พร้อมกับการติดตามวัดผล เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จโดยเร็วที่สุด 

7. เป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ของ Healthcare 
Reinvention คือ สร้างงาน เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ต�าแหน่ง, สร้างรายได้ เพิม่รายได้ชมุชน 
240,000 บาท/ครัวเรือน/ต่อปี, ลดความเหลื่อมล�้า การเข้าถึง
ยาและเวชภัณฑ์ราคาสูงอย่างน้อย 300,000 คน/ปี, ประชาชน
สุขภาพดีขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุ

คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี, สร้างสังคมฐาน
ความรู้ คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการรับมือจากการเปลี่ยนแปลง, 
ระบบบรหิารจดัการท่องเทีย่ว อนัดบั Top 3 ของเอเชียแปซฟิิก 
ดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ อันดับ TOP 5 ของโลก

ทั้งนี้ การมุ่งสู่เป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีบริบทที่
ต้องแปรเปลี่ยนไป ดังนี้ 

 • โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงไปมากข้ึน  (Changing 
Demographics) ได้แก่ คนอายุยืนข้ึน การเกิดสังคมเมือง 
มากขึน้ สภาพความเป็นอยูข่องประชากรเปลีย่นแปลง โรคต่างๆ 
แปรเปลี่ยนไป

 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น (Higher Cost)
 • ความคาดหวังสูงต่อสิ่งของและบริการต่าง ๆ ต้องมี

คุณภาพ (Rising Expectation)
 • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Technological  

Advances)  
 • ความสามารถของบคุลากรทางการแพทย์ (Physician 

Capacity) ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ในความรู้ใหม่อย่างทันท่วงที
 • ระบบการขึ้นทะเบียน (Regulatory Framework) 

และการควบคุมคุณภาพต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สินค้ามีราคา
ถูกลงและได้ของเร็วขึ้น 

 • แนวโน้มของ Healthcare ประกอบด้วย (1) การให้
บริการนอกสถานพยาบาลจะมีมากขึ้น (2) การบริการเฉพาะ
บุคคลจะมีความต้องการสูงขึ้น (3) มีระบบช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกขึ้น (4) การให้
บริการทางด้านการแพทย์ดีขึ้น ราคาถูกลง ลดระยะเวลารอพบ
แพทย์ แต่มีระยะเวลาในการพบแพทย์นานขึ้น

 • ประเทศไทยจะต้องพึง่พาตวัเองได้และต้องรกัษาสมดลุ 
ของการน�าเข้าและผลิตสินค้าทางด้านการแพทย์เองภายใน
ประเทศ ซ่ึงจะต้องอาศัยบทบาทของ NQI และ Regulation 
ด้าน Healthcare ท่ีจะต้องท�าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์เชื่อมั่นในคุณภาพ และใช้ของที่ผลิตเอง
ภายในประเทศ

 • กระบวนการทีจ่ะขบัเคลือ่น Healthcare Reinvention 
มีกลไกหลักส�าคัญ 2 ส่วน คือ (1) Main Drivers ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ การขยายเครือข่าย
สาธารณสุขในทุกระดับ การผลิตยา วัคซีน และอุปกรณ์ 
การแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า 
(2) Main Enabler ประกอบด้วย การปลดล็อกข้อจ�ากัดทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก การสร้างความสามารถของก�าลังคน  
การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ
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