
Confidential & Copyright – 8 ก.ค. 2565 1

Foresight: 
อนาคตของระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศไทย

ส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)

สถำบนัอนำคตไทยศึกษำ (Thailand Future Foundation)

หอ้งปฏิบติักำรนโยบำย (Thailand Policy Lab) และ UNDP Thailand  



การคาดการณอ์นาคต

(Foresight)

กระบวนกำรอยำ่งเป็นระบบท่ีชว่ยในกำร

คำดกำรณข์ยำยขอบเขตไปสู่อนำคต

ส ำรวจและเตรียมกำรณเ์พื่อตอบโจทย์

อนำคต มำกกวำ่กำรตั้งรบัเพียงอยำ่งเดียว

เพื่อน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงระดบัใหญ่ขึ้ น

หน่ึงแนวทำงในกำรชว่ยใหผู้มี้อ ำนำจ

ตดัสินใจไดพ้ฒันำนโยบำยยุทธศำสตร์

ภำยใตส้ภำวกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่อำจ

คำดเดำได้

Source: SOIF (2021); IFTF (2019)
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อนาคตระยะยาว

จะมีทิศทำงเป็นอยำ่งไร

สญัญาณแนวโนม้

ใดบำ้งท่ีจะส่งผลต่อ

อนำคต

เทรนดท่ี์มี

ผลกระทบสูง

เม่ือเชื่อมโยงจะส่งผลต่อ

อนำคตอยำ่งไร

แนวโน้ม

อนาคตระยะ

สั้นถึงกลาง

จะเป็นอยำ่งไร

โอกาส ขอ้ทา้ทาย

ท่ีตอ้งจบัตำมอง

กระบวนการ (Flow)

แนวทาง

ค าถาม

หลกั

ผลลพัธ์

Vision
Horizon 

Scanning
Signal 

Interaction
Megatrend Implication

3ทิศทาง

66++

แนวโนม้

STEEP

15

สญัญาณ

ผลกระทบสูง

5

เมกะเทรนด์

โอกาส

ขอ้ทา้ทาย
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ผลกระทบจำกกำร

ด้ือยำของเช้ือโรค

ปัญหำสุขภำพจิต

ในเยำวชน

ควำมร่วมมือ

สำธำรณสุขระดบัโลก

นวตักรรมสุขภำพจติ

แบบดิจติลั

ควำมไม่มัน่คง

เน่ืองจำก NCDs

โรคลองโควดิ

Gen Z และอนำคต

ของกำรดูแลสุขภำพ

ควำมไม่เท่ำเทียม

ดำ้นบริกำรสุขภำพ

สงัคมสูงวยั

ควำมเป็นเมือง

กำรออกแบบ

โรงพยำบำลรูปแบบ

ใหม่

กำรใหบ้ริกำรโทร

เวชกรรมท่ีเพิ่มข้ึน

กำรขบัเคล่ือนกำร

ดูแลแบบเน้นคุณค่ำ

กำรใชร้ะบบ XaaS 

โดยรฐับำล

AI สรำ้งกำรวิเครำะห์

ทำงกำรแพทย์

กำรวิเครำะหข์อ้มูล

ในกำรดูแลสุขภำพ

ควำมเส่ียงดำ้นควำม

ปลอดภยัทำงไซเบอร์

กำรใชหุ้่นยนตใ์น

ภำคกำรดูแลสุขภำพ

บล็อกเชนเพื่อ

กำรแพทย์

กำรรกัษำสุขภำพ

ส่วนบุคคล

กำรใชร้ะบบดิจิทลั

ดำ้นอตัลกัษณ์

AI เสริมงควำมเสมอ

ภำคทำงสุขภำพ

ควำมมัน่คงดำ้น

อำหำร

ควำมเส่ียงโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำนที่ส ำคญั

ปัญหำ PM 2.5

กำรเปล่ียนแปลงระบบ

นิเวศ

กำรยำ้ยถ่ินจำกสภำพ

ภูมอิำกำศ

ปัญหำโรคระบำด
พฤติกรรมที่เปล่ียนหลัง

เกิดโรคระบำด

โรคภยัและกำร

เสียชีวิตก่อนวยั

กำรดูแลสุขภำพ

อย่ำงยัง่ยืน

ผลทำงเศรษฐกิจ

จำกNCDs

ผลกระทบเศรษฐกิจ

จำกกำรด้ือยำ

ค่ำดูแลผูป่้วยแบบ

ประคบัประคองสูงขึ้ น

กำรขึ้ นดอกเบ้ียของ

เฟด

ห่วงโซ่อุปทำน

สุขภำพแห่งอนำคต

ตรวจวดัสุขภำพ

จำกบำ้น

ควำมไมป่ลอดภยัใน

ชีวติและทรพัยสิ์น

กำรหำรำยไดจ้ำก

แหล่งภำษีใหม่

ผลตอบแทนจำกกำร

วิจยัเภสชักรรม

คำ่รกัษำพยำบำลท่ี

สูงข้ึน

กำรจดักำรประชำกร

และแรงงำนขำ้มชำติ

บทบำทของ

กำรเมืองระดบัชำติ

สงครำม

เทคโนโลยี

รฐับำลงประเทศ

ใกลเ้คียงลม้เหลว

ปฏิรูปกองทุน

หลกัประกนัสุขภำพ

ควำมส ำคญัของ

สำธำรณสุขต่อรฐั

ควำมขดัแยง้ของ

ประเทศมหำอ ำนำจ

อ ำนำจอ่อน
ทิศทำงในกำรพฒันำ

ระบบสำธำรณสุข

กำรแข่งขนัระหว่ำง

ขั้วมหำอ ำนำจ

ควำมโปรง่ใส

ทิศทำงกำรท ำงำน

ของกำรเมืองทอ้งถ่ิน

ควำมเหล่ือมล ้ำของ

สิทธิขั้นพื้ นฐำน

กำรมีส่วนร่วมของ

ทุกภำคส่วน

บริกำรทำง

กำรแพทยอ์อนไลน์

เทคโนโลยีทำง

กำรแพทยใ์นอนำคต
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66+ Trends/Weak Signals (STEEP) High impact signal

Social

สงัคมสูงวยั
กำรมีส่วนร่วมของ

ทุกภำคส่วน

ควำมเหล่ือมล ้ำ

ทำงสงัคม

Technological

โทรเวชกรรม

(Telemedicine)

บิ๊กดำตำ้และ

เทคโนโลยีดำ้น

สุขภำพ

ภยัคุกคำมทำงไซ

เบอร์

Economic

คำ่รกัษำพยำบำล

ท่ีสูงข้ึน

กำรจดักำรดำ้น

ประชำกรและ

แรงงำนขำ้มชำติ

ภำวะเศรษฐกิจ

ชะลอตวั

Environment

โรคภยัจำกปัญหำ

สภำวะโลกรอ้น

กำรเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ

พฤติกรรมหลงัโรค

ระบำดท่ีส่งผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

Political

บทบำทกำรเมอืง

ระดบัชำติต่อกำร

พฒันำสำธำรณสุข

กำรกระจำยอ ำนำจ

สู่ทอ้งถ่ิน

แนวโน้มโลกดำ้น

หลกัประกนัสุขภำพ

ถว้นหน้ำ (UHC)

Megatrend
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ระบบบริกำรสุขภำพ

เช่ือมต่อกบัเทคโนโลยี

และระบบออนไลน์

กำรตอบโจทยก์ำร

เปล่ียนแปลงเชิง

ประชำกรผ่ำนนโยบำย

สุขภำพ

ทิศทำงของควำมเส่ียง

รูปแบบใหม่ๆ

ท่ีเพิ่มสูงขึ้ น

กำรดูแลสุขภำพท่ีให้

ควำมส ำคญักบัประชำชน

ผ่ำนกำรส่งเสริมป้องกนั

และ

กำรมีส่วนรว่ม

ทิศทำงกำรบริหำร

จดัสรรกำรเงินเพื่อ

สุขภำพรูปแบบใหม่

โอกาส

โควิดเร่งกระบวนกำรโทรเวชกรรม

ใหเ้ขำ้ถึงประชำชนง่ำยขึ้ น

สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ และผูม้ส่ีวน

เกี่ยวขอ้งรำยใหมผ่่ำนระบบออนไลน์

กำรเช่ือมต่อกบัภำวะโลกก่ึง

เสมือนจริงในยุคถดัไป

กำรพฒันำ UHC ท่ีครอบคลุมควำม

หลำยหลำยของประชำกรในอนำคต

กำรเจรจำรำคำยำเวชภณัฑแ์ละบริกำร

ดำ้นสุขภำพที่มปีระสิทธิภำพมำกขึ้ น

ฐำนขอ้มูลเพื่อไปสู่ predictive medicine 

ดำ้นกำรวำงงบประมำณสุขภำพ

เชื่อม Risk center เพื่อด ำเนินกำร

บริหำรจดักำรควำมเส่ียง

ทิศทำงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดำ้น

สุขภำพระดบัโลก

ช่องทำงผูเ้ล่นรำยใหม่ และเสริม

กลุ่มรบับริกำรสู่กลุ่มใหบ้ริกำร

เปิดกลไก ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

พิจำรณำคำ่ใชจ้่ำยเชิงสุขภำพ

วิจยัดำ้นกำรแพทยท์ำงเลือก

(alternative medicine)

ควำมกลมกลืนสวสัดิกำรดำ้น

สุขภำพ เน้นกำรขยำยสิทธิขั้นต ำ่

โมเดลทำงกำรเงินแบบใหม่เพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ขอ้ทา้ทาย

ควำมเส่ียงดำ้นอลักอริทึมและขอ้มูล

ท่ีส่งผลต่อ อคติกำรเลือกปฎิบติั

กำรบริหำรจดักำรแรงเสียดทำน

และกำรต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลง

ควำมเท่ำทนัในกำรปรบัทกัษะ

และโครงสรำ้งพื้ นฐำน

กำรเช่ือมต่อขอ้มูลเพื่อเขำ้ถึง

ขอ้มูลผูอ้ำศยัหรือท่ีจะเขำ้มำ

กำรบูรณำกำรฐำนขอ้มูลผูป่้วย

ระดบัชำติ

กำรบริหำรจดักำรดำ้นเศรษฐกิจ

สุขภำพ ใหเ้หมำะสมกบัประเทศ

กำรสอดประสำน ท ำงำนกบั

หน่วยงำนใหม่ๆ

แนวทำงกำรปรบัตวักบัควำมเส่ียง

ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้ นอย่ำงยืดหยุ่น

กำรเปล่ียนพฤติกรรมคนท่ีอิง

กำรรกัษำแบบตติยภูมิ
กำรรูเ้ท่ำทนัขอ้มูลขำ่วปลอม

กำรออกแบบระบบเพื่อใหป้ระชำชน

เป็นศูนยก์ลำงบริกำรสุขภำพ

กำรบริหำรจดักำรควำมคำดหวงั

ของประชำชนท่ีสูงข้ึน

ทิศทำงกำรจดัสรรทรพัยำกร บรรทดัฐำนของขยำยสิทธิขัน้ต ำ่

กำรมีส่วนร่วมในกำรลงทุน

สุขภำพของประชำชนใน UHC  

กำรพฒันำระบบ Incentive 

mindset 



วิสยัทศันสู์อ่นาคต (Visioning) 

ตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนมี

หลกัประกนัดา้นสุขภาพที่จ  าเป็น

ตั้งแต่สุขภำพปฐมภูมิและเขำ้ถึง

บริกำรรกัษำโรค

สรำ้งกำรมีสว่นรว่มและเสริมพลงั

ภำคีเครือขำ่ย เพื่อแบ่งเบำภำระ

หน่วยบริกำรและสง่เสริมป้องกนั

ดำ้นสุขภำพและสุขภำวะ

กำรจดัการคลงัและงบประมาณท่ี

ยัง่ยนืในอนำคต ตอบโจทยค์วาม

คุม้ค่า (value based) และโปรง่ใส

ตรวจสอบไดโ้ดยเทคโนโลยมีำเรง่

กระบวนกำร

เครดิตรูปภำพ: https://bit.ly/3bPhs8Tท่ีมำ: จำกกำรประชุมรบัฟังขอ้คิดเห็นและสมัภำษณเ์ชิงลึก

ครอบคลมุทัว่ถึง ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ยัง่ยืนและโปรง่ใส
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สญัญาณที่มีผลกระทบสูง (High Impact) 

Social 

สงัคมสูงวยั

การมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน

ความเหล่ือมล ้า

ทางสงัคม

Technology

โทรเวชกรรม

(Telemedicine)

บ๊ิกดาตา้และ

เทคโนโลยีดา้น

สุขภาพ

ภยัคุกคามทางไซ

เบอร์

Economic

ค่ารกัษาพยาบาล

ท่ีสูงข้ึน

การจดัการดา้น

ประชากรและ

แรงงานขา้มชาติ

ภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตวั

Environment

โรคภยัจากปัญหา

สภาวะโลกรอ้น

การเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ

พฤติกรรมหลงัโรค

ระบาดที่ส่งผลตอ่

ส่ิงแวดลอ้ม

Politics

บทบาทการเมือง

ระดบัชาติตอ่การ

พฒันาสาธารณสุข

การกระจายอ านาจสู่

ทอ้งถ่ิน

แนวโนม้โลก

ดา้นหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ (UHC)
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Human Dynamic for 

Well-being 

เมกะเทรนด์ (Megatrend)

Internet of Health
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ระบบสุขภำพแบบเชื่อมต่อออนไลน์และ

เชื่อมโยงกบัพื้ นท่ีหำ่งไกล กำรใชตู้ ้

สุขภำพ (AR/VR Booth) เทคโนโลยี

ขอ้มลูและระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูบน

คลำวด์ เพื่อคดักรองโรค ลดควำม

แออดัในสถำนพยำบำล

ขอ้มลู: 69% ของผูร้บับริกำรในหก

ประเทศเอเชียแปซิฟิค จะเลือกใชตู้ ้ VR 

ก่อนตดัสินใจรบับริกำรสุขภำพ

(Deloitte, 2563)

เครดิตรูปภำพ: WEF; freepik

เมกะเทรนด์ 1: Internet of Health
ระบบบริการสุขภาพเช่ือมตอ่กบัเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ ส่งผลตอ่แนวทางและกรอบระเบียบการเงินเพ่ือสุขภาพ

กำรมีส่วนร่วมกบัทุก

ภำคส่วน

กำรกระจำยอ ำนำจสู่

ทอ้งถ่ิน

โทรเวชกรรม

ภยัคุกคำมทำงไซเบอร์

บ๊ิกดำตำ้และเทคโนโลยี

สุขภำพ

เสริมศกัยภำพดำ้นแพลตฟอรม์กำรดูแลรกัษำ

และป้องกนัดำ้นสุขภำพอยำ่งน้อยสำมขอบเขต

● แพทยก์บัผูป่้วยผ่ำนระบบโทรเวชกรรม

อำทิ คดักรองโรค

● แพทยก์บัผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะทำง อำทิ ให้

ค ำปรึกษำผ่ำตดัออนไลน์ในพ้ืนท่ีหำ่งไกล

● ผูร้บับริกำรสุขภำพ แลกเปล่ียนเพื่อดูแล

สุขภำพ

ขอ้มลู: กำรผ่ำตดัผ่ำนระบบทำงไกลโดยใชหุ้่น

ยนตรช์ว่ยลดค่ำใชจ้ำ่ยลงถึง 3,150 เหรียญ

สหรฐั/กำรผ่ำตดั (Forbes, 2562)

ควำมเป็นไปไดใ้นกำรเปิดโอกำสใหก้บัผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งใหม่ๆ เขำ้มำในระบบนิเวศน์

สุขภำพ

พฒันำกำรดำ้นเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง

อยำ่งรวดเร็ว อำทิ ตอบโจทยก์ำรจำ่ยเงินผ่ำน

สงัคมไรเ้งินสดอยำ่งสมบูรณแ์ละผ่ำนบริกำร

บน Web 3.0 ในอนำคต

ขอ้มลู: อุปกรณแ์ทปเล็ต AI เพื่อตรวจสุขภำพ

สำมำรถปรบัรำคำอยูท่ี่ 100 เหรียญสหรฐั/

ชิ้ น เม่ือผลิตขำยเป็นวงกวำ้ง(WEF, 2565) 

ระบบสุขภาพแบบเช่ือมตอ่ออนไลน์ แพลตฟอรม์ขยายโอกาส ระบบนิเวศนสุ์ขภาพในอนาคต

HIGH IMPACT SIGNAL
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● ควำมเส่ียงดำ้นอลักอริทึมและขอ้มลูท่ีส่งผลต่ออคติกำรเลือกปฎิบติั

ผ่ำนกำรประเมินค่ำใชจ้ำ่ยสุขภำพและขอ้มลูต่ำงๆ

● กำรบริหำรจดักำรแรงเสียดทำนและกำรต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลงจำก

ผูร้บัผลประโยชน์รำยหลกั (รพ.บำงแหง่)

● ควำมเท่ำทนัในกำรปรบัทกัษะและโครงสรำ้งพื้ นฐำนเพ่ือเขำ้สู่ระบบ

สุขภำพออนไลน์เต็มรูปแบบ

● โควิดเร่งกระบวนกำรดำ้นโทรเวชกรรมใหเ้ขำ้ถึงประชำชนง่ำยข้ึน

● เปิดโอกำสต่อสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ กระบวนกำรรองรบักำรเบิกจ่ำย

และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรำยใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์

● กำรเช่ือมต่อกบัภำวะโลกก่ึงเสมือนจริงในแผนด ำเนินกำรยุคถดัไป

เมกะเทรนด์ 1: Internet of Health
ระบบบริการสุขภาพเช่ือมตอ่กบัเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ ส่งผลตอ่แนวทางและกรอบระเบียบการเงินเพ่ือสุขภาพ

โอกาส ขอ้ทา้ทาย
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เมกะเทรนด์ 2: Human Dynamic for Well-being
การตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงเชิงประชากรผ่านนโยบายสุขภาพของประเทศ ครอบคลมุทั้งสุขภาพกายและใจ

กำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขภำพเพื่อตอบโจทยก์ำรรกัษำ

แบบรำยบุคคล ท่ีมีปัจจยัพ้ืนหลงัดำ้นสถำนะทำง

เศรษฐกิจสงัคมท่ีหลำกหลำย ทั้งชว่งกลุ่มวยั อตัลกัษณ์

ทำงเพศและควำมเท่ำเทียม เชื้ อชำติ ลกัษณะกำร

ท ำงำน เพื่อตอบโจทยก์ำรดูแลสุขภำพแบบองคร์วม

(Holistic approach) ครอบคลุมทั้งสุขภำพกำยและ

สุขภำพจิต เพื่อไปสู่เป้ำหมำยสุขภำวะท่ีดี

ขอ้มลู: มีกำรประเมินวำ่ขอ้มลูสุขภำพตลอดชีวิต

เทียบเท่ำหนังสือ 300 ลำ้นเล่มต่อขอ้มลูหน่ึงบุคคล

(Forbes, 2564)

ควำมตอ้งกำรหลำกหลำยของประชำชนในอนำคต (future citizen) มีบทบำท

จำกเศรษฐกิจสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองดว้ยสภำวะสงัคมสูงวยั

แนวทำงกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะเน้นกำรดึงดูดแรงงำนมี

ทกัษะฝีมือ (talent mobility) เพื่อชว่ยเป็นเกณฑก์ำรตดัสินใจ ยำ้ยเขำ้มำเพื่อ

ชว่ยขบัเคล่ือนประเทศ อำจน ำไปสู่กำรพฒันำรูปแบบประกนัสุขภำพเป็น

แพคเกจท่ีเขำ้ถึงและตอบโจทยค์วำมหลำกหลำย

ขอ้มลู: มีกำรประเมินวำ่สภำวะโรคภำวะซึมเศรำ้น ำไปสู่ภำระดำ้นเศรษฐสงัคม

ทัว่โลกมำกถึง 200 พนัลำ้นเหรียญสหรฐั (Deloitte, 2564) 

บรกิารสุขภาพแบบรายบุคคล ประชาชนในอนาคตกบัความหลากหลาย

HIGH IMPACT SIGNAL

ควำมเหล่ือมล ้ำทำง

สงัคม

สงัคมสูงวยั

แนวโนม้โลกดำ้น

หลกัประกนัสุขภำพถว้น

หนำ้

กำรจดักำรดำ้น

ประชำกรและแรงงำน

ขำ้มชำติ

ภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั
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● กำรเชื่อมต่อขอ้มลูเพ่ือเขำ้ถึงขอ้มลูผูอ้ำศยัอยูใ่นรำชอำณำจกัรหรือ

เป้ำหมำยท่ีจะเขำ้มำ

● กำรบูรณำกำรฐำนขอ้มลูผูป่้วยระดบัชำติ

● กำรบริหำรจดักำรดำ้นเศรษฐกิจสุขภำพ เชน่ Medical hub              

ใหเ้หมำะสมกบัประเทศ

● งบประมำณดำ้นสุขภำพท่ีตอบโจทยอ์ตัลกัษณบ์ริบทผูร้บับริกำร

สุขภำพ เป็นหน่ึงในจุดแข็งของนโยบำยกำรพฒันำประเทศและตอบ

โจทยค์วำมทำ้ทำยโลก

● กำรพฒันำ UHC ท่ีครอบคลุมควำมหลำกหลำยของประชำกรท่ี

แตกต่ำงจ ำเพำะในอนำคต

● กำรเจรจำต่อรองรำคำยำเวชภณัฑแ์ละบริกำรดำ้นสุขภำพ

ท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้ น

● ฐำนขอ้มลูเพ่ือไปสู่ predictive medicine ดำ้นกำรวำงงบประมำณ

สุขภำพ

เมกะเทรนด์ 2: Human Dynamic for Well-being
การตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงเชิงประชากรผ่านนโยบายสุขภาพของประเทศ ครอบคลมุทั้งสุขภาพกายและใจ
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กำรลงทุนดำ้นทรพัยำกรบุคคลและงบประมำณ

เพื่อเชื่อมต่อกำรท ำงำนวิจยัดำ้นมิติควำมเส่ียง

ใหม่ๆ ต่อสุขภำพ เพื่อไปสู่กำร เปิดชอ่งกลไกดำ้น

กำรจดักำรงบประมำณดำ้นสุขภำพเพื่อตอบโจทย์

ควำมเส่ียงรูปแบบใหม่ท่ีจะเขำ้มำปะทะ

ขอ้มลู: ในสภำวะวิกฤต บำงประเทศเสนอกำรปฎิ

รูปเชิงนโยบำยเพื่อเร่งตอบโจทยค์วำมเส่ียงท่ี

ก ำลงัจะขยำยผล อำทิ กำรยำ้ยระบบปฐมภูมิออก

จำกรพ.แลว้ใชเ้ทคโนโลยีทดแทน หรือเสริม

ทกัษะดำ้นส่งเสริมป้องกนัใหพ้ยำบำลเพ่ือแบ่ง

เบำภำระ GP (WHO, 2563)  

ควำมเส่ียงดำ้นสุขภำพและโรคภยัท่ีเกิดขึ้ น

จำกภยัคุกคำมใหม่ท่ีส่งผลต่อกำรกลำยพนัธุ์

ของเชื้ อโรค ภยัจำกปัญหำส่ิงแวดลอ้ม

รวมทั้งผลกระทบทำงตรงและออ้มจำกภำวะ

สงครำม วิกฤตโลก

ขอ้มลู: ในปี 2573 ค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นสุขภำพ

จำกปัญหำภำวะโลกรวน อำจสูงถึง 2-4 

พนัลำ้นเหรียญสหรฐัทัว่โลก (WHO, 2564)

เมกะเทรนด์ 3: An Era of New Risk Frontiers
ทิศทางของความเส่ียงรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและส่งผลตอ่แนวทางการบริหารจดัการงบประมาณสุขภาพ

โรคภยั พฤติกรรมและวิถีชีวิตท่ี

สะทอ้นปัญหำสุขภำพเกิดจำก

ควำมเส่ียงแบบใหม่ ท่ีอำจใชว้ิถี

แนวทำงและเวลำในกำรดูแล

รกัษำท่ีแตกต่ำงไป

ขอ้มลู: หน่ึงในส่ีของประชำกร

OECD มีโอกำสเป็นโรคท่ีมี

พฤติกรรมผิดปกติแบบรุนแรง

(Deloitte, 2564)

ความเสีย่งดา้นสุขภาพโรคภยั พฤตกิรรมและวิถีชีวิตแบบใหม่ การลงทุนดา้นทรพัยากรบุคคลและงบประมาณ

HIGH IMPACT SIGNAL

โรคภยัจำกสภำวะ

โลกรอ้น

พฤติกรรมหลงั

โรคระบำดท่ีส่งผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

บทบำทกำรเมือง

ระดบัชำติต่อกำรพฒันำ

สำธำรณสุข

กำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน

กำรกระจำยอ ำนำจ

สู่ทอ้งถ่ิน
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● กำรสอดประสำนแนวทำงท ำงำนกบัหน่วยงำนใหม่ (work 

synchronize) 

● แนวทำงกำรปรบัตวักบัควำมเส่ียงใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้ น อยำ่งมีควำม

ยดืหยุน่และคล่องตวั

● เชื่อม Risk center ดำ้นสุขภำพเพื่อด ำเนินกำรลดและบริหำรจดักำร

ควำมเส่ียง

● ทิศทำงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดำ้นสุขภำพระดบัโลก

● กำรส่งเสริมพฒันำทกัษะกำรคิดเชิงอนำคต (Future thinking) ของ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อไปสู่แนวทำงบูรณำกำรกำรท ำงำนของ

หน่วยงำนภำครฐัใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั (Whole-of-

government) 

● โมเดลกำรจดักำรควำมเส่ียงในรูปแบบศนูยก์ำรจดักำรควำมเส่ียง

(Risk Center) ท่ีครอบคลุมประเด็นสุขภำพเพื่อจบัตำมองควำมเส่ียง

ระยะสั้น-กลำง-ยำว ชว่ยเตรียมแผนกำรและตอบสนองควำมเป็นไป

ไดจ้ำกภยัคุกคำมแบบใหม่

เมกะเทรนด์ 3: An Era of New Risk Frontiers
ทิศทางของความเส่ียงรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและส่งผลตอ่แนวทางการบริหารจดัการงบประมาณสุขภาพ
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กรอบกำรพิจำรณำเพื่อส่งเสริมผูร้บับริกำรไปสู่ผูใ้หบ้ริกำรหรืออ ำนวยกำรใน

กำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพ (Active provider) รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรำยใหม่ๆ

ทกัษะส ำหรบัสมำชิกในชุมชนเพ่ือเขำ้มำมีส่วนในกำรร่วมดูแลโรคภยัและ

สุขภำพ อำทิ กลุ่มกำรดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) หรือกลุ่มท่ีมี

ค่ำใชจ้ำ่ยสูงและสำมำรถพกัรกัษำตวัท่ีบำ้น ตอบโจทยก์ำรรกัษำท่ีใชเ้วลำพกั

รกัษำตวัในสถำนพยำบำลนอ้ยลง

ขอ้มลู: โครงกำรวิจยั Hospital At Home ระบุค่ำใชจ้ำ่ยสุขภำพลดลง 32% และ

ชว่งเวลำรกัษำตวัลดลงหน่ึงในสำมเม่ือเทียบกบัรกัษำตวัในรพ. 

(Commonwealthfund, 2565)

ทิศทำงรูปแบบใหม่ Prosumer ของผูร้บับริกำรสุขภำพ ในฐำนะ

ผูร้บับริกำร (บริโภค) และดูแล (ผลิต) สุขภำพของตนเองและสมำชิก

ในชุมชนกำรสรำ้งควำมตระหนักรูเ้ร่ืองกำรดูแลป้องกนัสุขภำพ รูเ้ท่ำ

ทนัและเขำ้ถึงสิทธิประโยชน์ผ่ำนชอ่งทำงกำรส่งสำรในฐำนะผูส่ื้อสำร

ในชอ่งทำงทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนสุขภำพ

กำรต่ืนรูข้องประชำชนในกำรตรวจสอบบริกำรภำครฐั ผ่ำน

แพลตฟอรม์ต่ำงๆ ทั้งส่ือ Social media และ Traffy fondue เป็นตน้

ขอ้มลู: ลกัษณะของผูร้บับริกำรสุขภำพสมยัใหม่ ประกอบดว้ย สูงวยั

แบบมีคุณภำพ ส่งเสริมป้องกนัสุขภำพดว้ยตนเองเป็นหลกัและบริหำร

จดักำรงบสุขภำพรำยบุคคล(Pubmed, 2563)
เครดิตรูปภำพ: ibit.ly/-VWg; healthtech

ผูร้บับรกิารสุขภาพ = ผลิต + บรโิภค บทบาทอนาคตของชุมชนในฐานะผูใ้หบ้รกิารสุขภาพ

HIGH IMPACT SIGNAL

กระจำยอ ำนำจ

สู่ทอ้งถ่ิน

ค่ำรกัษำพยำบำล

ท่ีสูงขึ้ น

แนวโนม้โลก

หลกัประกนัสุขภำพถว้น

หนำ้ (UHC)

บทบำทกำรเมือง

ระดบัชำติต่อระบบ

สำธำรณสุข

กำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน

เมกะเทรนด์ 4: People Centric Prosumer
การดแูลสุขภาพท่ีใหค้วามส าคญักบัประชาชน ผ่านการส่งเสริมป้องกนั มีส่วนร่วมและเสริมพลงัของประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี
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● กำรเปล่ียนพฤติกรรมคนท่ีอิงกำรรกัษำแบบตติยภูมิ

● กำรรูเ้ท่ำทนัขอ้มลูขำ่วปลอม

● กำร Redesign ระบบเพื่อใหป้ระชำชนเป็นศนูยก์ลำงบริกำรสุขภำพ

● กำรบริหำรจดักำรควำมคำดหวงัของประชำชนท่ีสูงขึ้ น

● สรำังชอ่งทำงผูเ้ล่นรำยใหม่ และเสริมพลงัจำกกลุ่มรบับริกำรไปสู่กลุ่ม

ใหบ้ริกำร เชน่ Startup พระ ศนูยซ่์อมรถ ฟิตเนส

● เปิดกลไก ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจำรณำค่ำใชจ้ำ่ยเชิงสุขภำพ

● วิจยัดำ้นกำรแพทยท์ำงเลือก (alternative medicine)

● เพิ่มโอกำสหน่วยส่งเสริมองคค์วำมรูด้ำ้นสุขภำพและสุขภำวะใหก้บั

สมำชิกในชุมชน เนน้ควำมฉลำดดำ้นสุขภำพ (Health Quotient) ผ่ำน

โมเดลกำรสรำ้งแรงจงูใจทำงดำ้นงบประมำณและทรพัยำกร

โอกาส ขอ้ทา้ทาย

เมกะเทรนด์ 4: People Centric Prosumer
การดูแลสุขภาพที่ใหค้วามส าคญักบัประชาชน ผ่านการส่งเสริมป้องกนั มีส่วนร่วมและเสริมพลงัของประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี
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ทิศทำงค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นรกัษำพยำบำลท่ีสูงขึ้ น เน่ืองดว้ยสภำวะสงัคมสูงวยั

และภำระจำกกลุ่มโรคติดต่อไม่เร้ือรงั กำรส ำรวจแนวทำงแหล่งท่ีมำใหม่ๆ

ของงบประมำณผ่ำนรูปแบบกำรเงินในอนำคต อำทิ ภำษีจำกกำรท่องเท่ียว

เพื่อสุขภำพในชุมชน กำรระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ เชน่ พนัธบตัรระดบัองคก์ร

หรือเมือง หรือร่วมพนัธมิตรในกำรพฒันำสนับสนุนสุขภำพและสุขภำวะ

ประชำชนในพ้ืนท่ี

ขอ้มลู: กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีนิวซีแลนด์ ครอบคลุมบริกำรทั้งรพ. 

เครือขำ่ยบำ้นพกั กำรดูแลผูสู้งวยัตำมบำ้น โดยกรรมกำรสุขภำพต ำบลเปิด

ใหส้นับสนุนงบใหก้บับริกำรตำมควำมจ ำเป็นของผูร้บับริกำร ในหลำยกรณี

บำ้นพกัรบัรองผูสู้งวยัใชว้ิธีกำรระดมทุนเพ่ือหำทุนสนับสนุน

(Commonwealthfund, 2563)

เมกะเทรนด์ 5: Decentralized financing model
ทิศทางการบริหารจดัสรรการเงินเพ่ือสุขภาพรูปแบบใหม่สะทอ้นการกระจายอ านาจและเสริมแรงจงูใจ

แนวทำงกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงินแบบกระจำยอ ำนำจ

และเสริมแนวคิดรูปแบบดูแลรกัษำสุขภำพ และเสริมแรงจงูใจ

(Incentive model) น ำไปสู่กำรดูแลสุขภำพโดยเน้นคุณค่ำ

(Value-Based Healthcare)

ขอ้มลู: ประเทศเดนมำรก์สนับสนุนกิจกรรมดำ้นกำรป้องกนั

โรคในเขตเทศบำล ผ่ำนกำรร่วมจำ่ยของเทศบำลกบัรพ.ใน

พ้ืนท่ี รวมทั้งเสริมแรงจงูใจงบสนับสนุนหำกประชำชนในพ้ืนท่ี

มีสุขภำวะท่ีดีและใชบ้ริกำรโรงพยำบำลนอ้ยลง

(Commonwealthfund, 2563)

เครดิตรูปภำพ: ibit.ly/3vVZ

การเงินแบบกระจายอ านาจ ทิศทางค่าใชจ้า่ยดา้นรกัษาพยาบาลที่สูงข้ึน

HIGH IMPACT SIGNAL

ค่ำรกัษำพยำบำลท่ี

สูงขึ้ น

บทบำทกำรเมือง

ระดบัชำติต่อกำรพฒันำ

สำธำรณสุข

แนวโนม้โลก

หลกัประกนัสุขภำพถว้น

หนำ้ (UHC)

บ๊ิกดำตำ้และเทคโนโลยี

สุขภำพ

สงัคมสูงวยั
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● ทิศทำงกำรจดัสรรทรพัยำกร

● บรรทดัฐำนของกำรขยำยสิทธิขั้นต ำ่

● กำรมีส่วนร่วมในกำรลงทุนสุขภำพของประชำชนใน UHC  

● กำรพฒันำระบบ Incentive mindset 

● สรำ้งควำมกลมกลืนของสวสัดิกำรดำ้นสุขภำพ เนน้กำรขยำยสิทธิขั้น

ต ำ่ เพื่อลดควำมแตกต่ำงไปสู่แนวทำงทำงเลือกดำ้นกำรจดักำร

สุขภำพ

● พฒันำโมเดลทำงกำรเงินแบบใหม่เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

● เปิดโอกำสเตรียมกำรเพ่ือตอบรบัโจทยค์วำมไม่แน่นอนของทิศทำง

กำรเมืองระดบัประเทศเม่ือมีกำรเปล่ียนผ่ำนนโยบำย ถึงแมป้ระเด็น

สุขภำพจะเป็นมิติหลกัในกำรขบัเคล่ือนกำรเมืองและพฒันำประเทศ

แต่ขอ้เสนอแนะแนวทำงเฉพำะกิจอำจส่งผลต่อทิศทำงกำรเตรียมรบั

และบริหำรจดักำรงบประมำณสุขภำพในภำพใหญ่

● สำมำรถต่อยอดขบัเคล่ือนแนวทำงยุทธศำสตรผ่์ำนโมเดลแบบพ้ืนท่ี

(Area based model) เพื่อชว่ยส่งเสริมแรงจงูใจ ลดตน้ทุนและบริหำร

จดักำรดำ้นกำรเงิน รวมถึงกำรจดัซ้ือยำเวชภณัฑข์องสถำนพยำบำลใน

เขตพ้ืนท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

โอกาส ขอ้ทา้ทาย

เมกะเทรนด์ 5: Decentralized financing model
ทิศทางการบริหารจดัสรรการเงินเพ่ือสุขภาพรูปแบบใหม่สะทอ้นการกระจายอ านาจและเสริมแรงจงูใจ
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Refine

ประเด็นกลุม่ผูส้่วนไดส้่วนเสียในอนาคต (Future Stakeholder) 

Reframe 

Reimagine

หน่วยบริการปฐมภูมิ เอกชนหรือบริษทัยา

กลุ่มผูผ้ลิตยาในประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคีเครือข่ายองคก์ร

พฒันาผูบ้ริโภค

อปท. องคก์รชุมชน สปสช. สสส.

ไปรษณีย์

ผูน้  าศาสนา

พระสงฆแ์ละวดั

รา้นตดัผม

โรงเรียนแพทย์

รา้นสะดวกซ้ือ รา้น

ใหบ้ริการจดัส่งออนไลน์

รา้นขายยา

กลุ่มอาสาที่ท  างานในพ้ืนที่

ศูนยป์ระสานงานร่วม

จดับริการ หรือจดัการ

สุขภาพชุมชน

ศูนยบ์ริการอุปกรณ์

ออกก าลงักาย ยมิ

กลต.

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

AI Engineer

Diagnostic supporter

Digital consumer experience 

technology

Virtual assistant

หน่วยงานระดบันานาชาติ
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Neurological 

intervention officer 

Physical/ 

augmented 

and virtual 

reality 

technician

Digital phenotype 

(biofeedback) 

Reimagine
(ตอบโจทย์อนาคต)

Reframe
(ขยายบทบาท) 

Refine
(ปรบับทบาท)

ประชาชน

หน่วยบริการทุตยิภูมิ

และตตยิภูมิ

บริษทัยาเอกชน

กระทรวงพาณิชย์
กสทช.

ภาคีสุขภาพ

ทอ้งถิ่น

สถานศึกษาทุกระดบั

ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยี



มิตสิงัคม

สงัคมสูงวยั

ทีม่า: WHO (2564), NIDA (2565), Deloitte (2565), CDC (2561), Health (2563), UPMC (2564), World Bank (2563), NHSO (NA), WHO (2564), UN Thailand (2564) 

ภำยในปี 2573 1 ใน 6 ของประชำกรทัว่โลกจะมีอำยุ 60 ปีขึ้ นไป และภำยในปี 2593

ประชำกรท่ีมีอำยุ 60 ปีขึ้ นไปจะเพ่ิมขึ้ นสองเท่ำ เป็น 2.1 พนัลำ้นคนทัว่โลก

ภำยในปี 2574 ประเทศไทยจะกลำยเป็น "สงัคมสูงอำยุระดบัสุดยอด" สรำ้งควำมทำ้ทำยต่อ

เสถียรภำพทำงกำรคลงัและเศรษฐกิจมหภำค รวมถึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ

กำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน

ควำมเหล่ือมล ้ำ

ทำงสงัคม

ควำมร่วมมือดำ้นสำธำรณสุขในระดบันำนำชำติมีควำมแข็งแกร่งมำกขึ้ น โดย WHO ไดจ้ดัท ำ

โปรแกรมกำรทดลองทำงคลินิกร่วมกนั เป็นควำมร่วมมือระดบันำนำชำติระหวำ่ง 600 

โรงพยำบำลในกวำ่ 50 ประเทศเพ่ือคน้หำวธีิกำรรกัษำ COVID-19 อยำ่งรวดเร็ว

ในประเทศไทย เกษตรกร อำสำสมคัรสำธำรณสุขในพ้ืนท่ี และเจำ้หน้ำท่ี มีกำรรำยงำนกำร

เจ็บป่วยหรือกำรเสียชีวติท่ีผิดปกติในมนุษยแ์ละสตัวต่์อกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนกำรใชเ้ทคโนโลยี

จำกกำรศึกษำพบวำ่ ปัญหำดำ้นสุขภำพท่ีกลุ่ม LGBTQ+ เผชิญมำกกว่ำกลุ่มอ่ืน ไดแ้ก่

อตัรำกำรติดเชื้ อทำงเพศสมัพนัธท่ี์สูงกวำ่ กำรใชส้ำรเสพติด ปัญหำสุขภำพจิต โรคอว้น

และควำมผิดปกติในกำรกิน และควำมเสี่ยงสูงต่อโรคหวัใจ

ในระหวำ่งปี 2558 ถึง 2561 อตัรำควำมยำกจนในประเทศไทยเพิม่ข้ึนจำก 7.21% เป็น

9.85% ในขณะท่ีค่ำใชจ้่ำยดำ้นสุขภำพเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 10.3% ต่อปี ส่งผลใหป้ระชำกรท่ี

ไดร้บัผลกระทบตอ้งเผชิญกบัควำมยำกจนทุกปี

สงัคมสูงวยั
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มิตเิทคโนโลยี

บ๊ิกดำตำ้และ

เทคโนโลยดีำ้นสุขภำพ

ภยัคุกคำมทำงไซเบอร์

โทรเวชกรรม

(Telemedicine)

ทีม่า: Forbes (2564), Accenture (2564; 2565),  The Economist (NA), SCB (2564), Asia Nikkei (2564), PWC (2562), Genomics Thailand (NA), NIDA (2565), WEF (2565), BBC (2564), 
Bangkok Biz News (2563), Thairath (2564), ThaiPBS (2564)

กำรใหบ้ริกำรโทรเวชกรรม (Telemedicine) จะขยำยตวัอยำ่งมำกใน 25 ปีขำ้งหนำ้

เน่ืองดว้ยสภำวะกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 โรงพยำบำลและภำคธุรกิจในประเทศไทยเร่ิมน ำ

โทรเวชกรรม (Telemedicine) เขำ้มำใช้ เพื่อพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบติักำรทำง

กำรแพทย์ โรงพยำบำลแหง่หน่ึงตั้งเป้ำหมำยลดจ ำนวนผูป่้วยท่ีตอ้งเดินทำงเขำ้มำติดต่อ

โรงพยำบำลโดยตรงใหไ้ด้ 20% โดยทดแทนผ่ำนกำรใหบ้ริกำรโทรเวชกรรม

กำรใชบ๊ิ้กดำตำ้และปัญญำประดิษฐ์ จะช่วยเร่งเรำ้กำรพฒันำเทคโนโลยีชีวภำพและกำรรกัษำแบบ

จ ำเพำะเจำะจง

สถำบนัสุขภำพแหง่ชำติ กรมกำรแพทย์ และกระทรวงสำธำรณสุขไดจ้ดัตั้งโครงกำรเครือข่ำยเพ่ือ

กำรวจิยัขอ้มลูพนัธุกรรมหรือ "จีโนมิกสป์ระเทศไทย" (Genomics Thailand) ขึ้ น มีเป้ำหมำย

ระยะแรกคือกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูพนัธุกรรมจำกประชำกรในใหไ้ดจ้ ำนวน 10,000 คน

ควำมเส่ียงทำงไซเบอรถู์กจดัใหเ้ป็นควำมเส่ียงท่ีน่ำกงัวลมำกท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ในกำรประกอบ

ธุรกิจทัว่โลกในอีก 10 ปีขำ้งหนำ้ ในปี 2563 ปีเดียว อตัรำกำรโจมตีโดยมลัแวรแ์ละแรมซอม

แวรเ์พิ่มข้ึน 358% และ 435% ตำมล ำดบั

มลูค่ำควำมเสียหำยจำกอำชญำกรรมทำงไซเบอรใ์นประเทศไทยอยูท่ี่ประมำณ 286 ลำ้นบำท

ต่อปี ในปี 2564 โรงพยำบำลเพชรบูรณถู์กแฮ็กขอ้มลู ท ำใหข้อ้มลูผูป่้วย 10,095 คนรัว่ไหล
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มิตเิศรษฐกิจ

กำรจดักำรดำ้น

ประชำกรและแรงงำน

ขำ้มชำติ

ภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั

ค่ำรกัษำพยำบำลท่ีสูงข้ึน

ทีม่า: NHSO (NA), BOT (2564), IOM (NA), Tuangratananon (2563), The World Bank (2565), Thairath (2565), Charuchart (2564)

แนวโนม้อตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นสุขภำพในประเทศไทยเพิ่มขึ้ นโดยเฉล่ียเท่ำกบั

10.3% ต่อปี

ภำยในปี พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะมีค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นสุขภำพ 631 พนัลำ้นบำท และมีอตัรำ

กำรเติบโตเฉล่ีย 2.9% ต่อปี ส่วนใหญ่มำจำกเปล่ียนแปลงของรำยไดข้องประชำกรต่อกำรใช้

จำ่ยดำ้นสุขภำพ (income effect) รองลงมำเป็นผลจำกสงัคมสูงวยั

ตลำดแรงงำนไทยมีกำรไหลเขำ้ของแรงงำนขำ้มชำติติดอนัดบัท่ี 17 ของโลก อยำ่งไรก็ดี

ประเทศไทยมีแรงงำนขำ้มชำติทกัษะสูงประมำณ 86,830 คน คิดเป็น 1% ของก ำลงัแรงงำน

ทั้งหมด

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศท่ีผูย้ำ้ยถ่ินฐำนสำมำรถเขำ้ถึงกำรรกัษำพยำบำลไดอ้ยำ่ง

ทัว่ถึง เป็นส่วนส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของประเทศในกำรต่อสูก้บั COVID-19 ในชว่งแรก

ผลกระทบจำก COVID-19 สงครำมระหวำ่งรสัเซียและยเูครน และกำรข้ึนดอกเบ้ียของธนำคำร

กลำงสหรฐัฯ จะน ำไปสู่กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลก กำรเติบโตทัว่โลกคำดวำ่จะลดลงจำก

5.7% ในปี 2564 เป็น 2.9% ในปี 2565 ต ำ่กวำ่ท่ีคำดกำรณไ์วใ้นเดือนมกรำคมท่ี 4.1%

กำรปรบัขึ้ นอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรกลำงจะลดระดบักำรลงทุนและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย กำรปรบัขึ้ นอตัรำดอกเบ้ียนโยบำย 2.5% อำจส่งผลใหก้ำรลงทุนลดลงถึง

3.2%
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มิตสิิ่งแวดลอ้ม

กำรเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ

พฤติกรรมหลงัโรค

ระบำดท่ีส่งผลต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

โรคภยัจำกปัญหำสภำวะ

โลกรอ้น

ทีม่า:IPCC (2565), World Bank and ADB (2564), Rume and Islam (2563), Deloitte (2563), PNAS (2564), deqp (2564)

ประชำกรโลกจะไดร้บัผลกระทบจำกคล่ืนควำมรอ้นท่ีเพ่ิมมำกขึ้ น ในขณะท่ีควำมเส่ียงจำกโรค

ทำงอำหำร ทำงน ้ำ และโรคติดเชื้ อน ำโดยแมลงท่ีไวต่อสภำพอำกำศจะเพ่ิมสูงขึ้ น

ในกรณีท่ีไม่มีกำรปรบัตวั กำรเสียชีวิตจำกควำมรอ้นต่อปีในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้ำด

วำ่จะเพ่ิมขึ้ นถึง 295% ภำยในปี 2573 และ 691% ภำยในปี 2603

อุณหภูมิโลกท่ีเพิ่มสูงขึ้ นเกินค่ำเฉล่ีย 1.5 องศำเซลเซียสในระยะเวลำอนัใกลจ้ะน ำไปสู่ภยัทำง

ธรรมชำติอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได้ ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงหำยต่อระบบนิเวศทั้งทำงบก ทำงน ้ำจืด

ทำงชำยฝัง่ และทำงทะเล

ภำยในปี 2593 ประเทศไทยอำจพบกำรเสียของประชำกรเป็นจ ำนวน 44.68 ต่อประชำกร

หน่ึงลำ้นคนเน่ืองจำกควำมขำดแคลนของอำหำร

มำตรกำรควบคุมโรค COVID-19 และกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจท ำใหก้ำรปล่อยกำ๊ซเรือน

กระจกลดลงอยำ่งกะทนัหนั ทั้งน้ี ประชำกรมำกถึง 47.8 ลำ้นคน ในประเทศอำเซียน-6 อำจ

เปล่ียนไปท ำงำนรูปแบบทำงไกล

อยำ่งไรก็ดี กำรระบำดของ COVID-19 ท ำใหเ้กิดขยะพลำสติกอยำ่งนอ้ย 8 ลำ้นตนัทัว่โลก ใน

ประเทศไทย กำรท ำงำนท่ีบำ้นท ำใหธุ้รกิจรบัสัง่อำหำรมีคนเรียกใชบ้ริกำรมำกขึ้ น ท ำให้

ปริมำณขยะพลำสติกพุง่สูงขึ้ น 15% จำกเฉล่ียวนัละ 5,500 ตนัต่อวนั เป็น 6,300 ตนัต่อวนั
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มิตกิารเมือง

กำรกระจำยอ ำนำจสู่

ทอ้งถ่ิน

แนวโน้มโลก

ดำ้นหลกัประกนัสุขภำพ

ถว้นหน้ำ (UHC) 

บทบำทกำรเมืองระดบัชำติ

ต่อกำรพฒันำสำธำรณสุข

ทีม่า: Fitch Solutions (2563), MOPH (2559), PBO (2560), BBC (2564), MOPH (NA), H Focus (2565), WHO (2564)

ภำระค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นสุขภำพท่ีรฐับำลไทยตอ้งตั้งงบประมำณสนับสนุนเพ่ิมขึ้ นทุกปีจำก

148,704.5 ลำ้นบำท ในปี 2550 เป็น 303,517.1 ลำ้นบำท ในปี 2561 

ในปี 2564 รฐับำลไทยมีมติเห็นชอบมำตรกำรเยยีวยำผูไ้ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค

COVID-19 อำทิ ลกูจำ้งและกิจกำรใน 10 จงัหวดัสีแดงเขม้ ลดภำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ำประปำ

รวมถึงบรรเทำค่ำใชจ้ำ่ยของประชำชนในดำ้นอ่ืน ๆ เป็นวงเงินรวม 4.2 หม่ืนลำ้นบำท

ชว่งตน้ปี 2565 นำยกรฐัมนตรี สัง่กำรใหก้ระทรวงสำธำรณสุขรบัฟังควำมเห็นจำกผูมี้ส่วนขอ้ง

เก่ียวกบักำรถ่ำยโอนภำรกิจโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติั ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

โดย รพ.สต. เกือบ 70 แหง่ทัว่ประเทศท่ีไดโ้อนภำรกิจไปอยูใ่นกำรดูแลของทอ้งถ่ินแลว้

ระบบบริกำรปฐมภูมิ (Primary Health Care) เป็นกุญแจส ำคญัในกำรเร่งควำมกำ้วหนำ้สู่

หลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้และเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืน อยำ่งไรก็ดี กำรระบำดของ

COVID-19 แสดงใหเ้ห็นวำ่ควำมคืบหนำ้ในกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิในหลำยประเทศไม่

เพียงพอท่ีจะบรรลุตวับ่งชี้ กำรพฒันำท่ียัง่ยืน WHO และ UNICEF จึงไดพ้ฒันำกรอบและตวัชี้ วดั

กำรติดตำมระบบบริกำรปฐมภูมิเพื่อชว่ยขบัเคล่ือนกำรพฒันำระบบบริกำรปฐมภูมิใน

ระดบัประเทศ โดยประเทศท่ีด ำเนินงำนตำมกรอบดงักล่ำวจะไดร้บักำรสนับสนุนจำกภำคี

เครือขำ่ย
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