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1. โรคอุบัติใหมH (Emerging Diseases) 

 One Health เปYนระบบสุขภาพของคน สัตวD และส่ิงแวดล̂อม มีความเช่ือมโยงกัน มีท้ังการท่ีคนนำโรคไปสู/

สัตวD และสัตวDนำโรคมาสู/คน ซ่ึงในปe 2002 ไทยมีระบบรองรับค̂นหาผู̂ปhวยท่ีมีเช้ือไวรัสซารDส (SARS) ทำให̂ไทย

สามารถรู̂ถึงการติดเช้ือได̂อย/างรวดเร็ว และนำไปสู/การควบคุมและการจัดการได̂ แต/ท้ังน้ีมีหลายปnจจัยท่ีช/วยให̂เกิด

การควบคุมโรคได̂ คือ 

1. เม่ือเกิดข̂อสงสัยของโรคระบาด ไทยมีกฎหมายควบคุมโรค 

2. มีการวางแผนระบบสุขภาพ 

3. ความร/วมมือและการต่ืนตัวของภาคประชาชน 

4. ระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมทุกคน 

5. การมีเทคโนโลยี และสามารถค̂นหาเช้ือไวรัสได̂ด̂วยตนเอง  

 การมีประกันสุขภาพ ทำให̂ผู̂ปhวยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ไม/มีปnญหาเร่ืองค/าใช̂จ/าย แต/ระบบประกันสุขภาพของ

ไทย มีค/าใช̂จ/ายในการจัดการโควิด-19 ประมาณ 2 แสนล̂านบาท จากเงินในระบบภาครัฐด̂วยการให̂บริการรักษา

ฟรี เม่ือโรคมีแนวโน̂มท่ีจะสามารถควบคุมได̂ ระดับของการให̂บริการก็เปล่ียนไป จากเม่ือติดเช้ือจะต̂องนอนรักษา

ท่ีโรงพยาบาล (Tertiary care) > การรักษาท่ี Hospitel (Secondary care) > การรักษาท่ีบ̂าน Home Isolation 

Policy view 
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(Primary care) > การกักตัวและดูแลตนเอง (Self care) ซ่ึงปnจจุบันสถานการณDโควิด-19 กำลังปรับเข̂าสู/การเปYน

โรคประจำถ่ิน อย/างไรก็ตามระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนของไทยได̂รับบทเรียนจากสถานการณDการระบาดของ

โควิด-19 อย/างประเด็นเจอจ/ายจบ และประกันโควิดสำหรับชาวต/างชาติท่ีจะเข̂ามาในประเทศไทยยังไม/ประสบ

ความสำเร็จเท/าท่ีคาด  

 

2. สถานการณNสังคมสูงอายุ 

 ความท̂าทายการดำเนินงานด̂านผู̂สูงอายุ ได̂แก/ 

- ด̂านเศรษฐกิจ – รายได̂ไม/พอ และส/วนใหญ/เปYนแรงงานนอกระบบ ซ่ึงทำให̂ขาดหลักประกันด̂านรายได̂ใน

วัยเกษียณ 

- ด̂านสังคม – ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลง และผู̂สูงอายุอยู/ตามลำพังมากข้ึน 

- ด̂านสภาพแวดล̂อม – บ̂านไม/พร̂อมให̂อยู/ 

- ด̂านสุขภาพ – การเจ็บปhวยเร้ือรังและอยู/ในภาวะผู̂ปhวยติดเตียงมีแนวโน̂มเพ่ิมสูงข้ึน 

 

3. การตอบสนองของระบบสาธารณสุขไทยตHอบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

 จากความท^าทายการดำเนินงานด^านผู^สูงอายุในหลายๆ ด^านที่เกิดขึ้น ไทยมีการจัดการกับปnญหาเหล/าน้ี 

ดังน้ี 

1. การกำหนดให^มีนโยบายสุขภาพให^อยู/ในทุกนโยบาย ไม/ว/าจะเปYนประเด็นทาง สังคม การศึกษา การจ^าง

งาน การปกครอง เศรษฐกิจ ค/านิยม วัฒนธรรม ความร/วมมือของทุกภาคส/วน  
2. นโยบายการปรับระบบจาก Silo เปYน Integrated (Seamless) ให^เกิดการเชื่อมโยงกันอย/างต/อเนื่อง โดย

ความสำคัญกับระบบป�องกันระยะเสื่อมถอยของสุขภาพผู^สูงอายุ ระบบการฟ��นฟู (intermediate care) 

การดูแลระยะยาว (Long-term care) และ การจากไปอย/างสงบสุข (Palliative care)  

3. นโยบายส/งเสริมการสร^างให^ผู^สูงอายุแข็งแรง โดยแนวทางช/วยเหลือจากภาครัฐที่สามารถเพิ่มเติมได^ คือ 

องคDกรปกครองท̂องถ่ิน จะได̂รับงบไปช/วยดูแลสร̂างสวัสดิภาพให̂ดีข้ึน เช/น ท่ีอยู/อาศัย ส่ิงแวดล̂อม  
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หัวข&อการบรรยาย  

1. มาตรการการดูแลผู̂สูงอายุ 

2. โรคอุบัติใหม/ Emerging Infectious Diseases (EID) 

3. กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 

 

1. มาตรการการดูแลผู&สูงอายุ 

 สังคมไทยก̂าวเข̂าสู/สังคมผู̂สูงอายุ ดังน้ันจึงมีมาตรการการดูแลผู̂สูงอายุ ดังน้ี 

1. การคัดกรองความเส่ือมของร/างกาย โดยมุ/งเน̂น 3 เร่ืองสำคัญ ได̂แก/ ภาวะโภชนาการ การเคล่ือนไหว

ร/างกาย และสุขภาพช/องปาก ซ่ึงดำเนินการคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือให̂ผู̂สูงอายุได̂รับ

บริการด̂านสุขภาพอย/างทันท/วงที 

2. โปรแกรมชะลอความเส่ือมของร/างกาย เพ่ือป�องกันการเข̂าสู/ภาวะพ่ึงพิงของผู̂สูงอายุ ซ่ีงบริษัทประกันมัก

ออกผลิตภัณฑDท่ีเปYนการรักษา ในขณะท่ีผู̂สูงอายุต̂องการผลิตภัณฑDท่ีเปYนการป�องกัน 

3. การสนับสนุนการเข̂าถึงสิทธิประโยชนDของผู̂สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง รวมท้ังการสนับสนุนให̂บุคคลใน

ครอบครัวมีสมรรถนะเปYนผู̂บริบาลในครอบครัว (Family caregiver) 

 อย/างไรก็ตาม ไทยยังขาดในเร่ืองของระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีช/วยดูแลสุขภาพผู̂สูงอายุ (Health 

Tech) เช/น การเจาะเลือดเพ่ือวัดระดับน้ำตาลได̂ ต̂องมีอุปกรณD (Device) มารองรับ 

 

2. โรคอุบัติใหมH Emerging Infectious Diseases (EID) 

 โรคอุบัติใหม/ คือ โรคติดต/อชนิดใหม/ที่ไม/เคยเกิดขึ้นมาก/อนและต^องใช^เวลาในการวิจัยโรคใหม/เพื่อหา

วิธีการรักษา แบ/งออกเปYน 4 ประเภท ได̂แก/ 

1. เปYนโรคติดต/อท่ีเกิดจากเช้ือใหม/ (New infectious disease)  

2. โรคติดต/อท่ีพบในพ้ืนท่ีใหม/ (New geographical areas)                                                     

3. โรคติดต/ออุบัติซ้ํา (Re-emerging infectious disease)  

4. เชื ้อก/อโรคที่ดื ้อต/อยาต^านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และเกิดจากการกระทำของ

มนุษยDด̂วยสารชีวะ 

 โรคโควิด-19 ถือเปYนโรคอุบัติใหม/ที่เกิดขึ้นและส/งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให̂ในแต/ละอุตสาหกรรมต^องเกิด

การปรับตัว ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนของไทยก็มีการปรับตัวเช/นกัน อย/างการเกิดระบบการดูแลผู^ปhวยทั้งแบบ 

Hospital, Hospitel และ Field Hospital ซึ่งในช/วงที่เกิดการระบาดหนัก ทำให^ผู^ปhวยเต็มทุกห^องในโรงพยาบาล

Business view 
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ต/างๆ บางโรงแรม บางโรงพยาบาล เกิด Business View การร/วมมือกันจนเกิด Hospitel ซึ่งโรงพยาบาลได^รับอา

นิสงคDจนผลกำไรเพ่ิมสูงข้ึนในรอบปe พ.ศ. 2564  

 

3. กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 

โดยหลักๆ แบ/งเปYน 2 รูปแบบ ได̂แก/ 

 1. First S-curve: เปYนการลงทุนในกลุ/มอุตสาหกรรมที่มีอยู/แล^วในประเทศ โดยการลงทุนชนิดนี้ จะอยู/

ในช/วงการเติบโตทางเศษฐกิจในระยะส้ัน และระยะกลางเพียงเท/าน้ัน 

 2. New S-curve: เปYนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม/ ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑD และ เทคโนโลยี ซึ่งถือเปYน

กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจให^เกิดรายได^เพิ่มมากขึ้นกับประชากรของประเทศ เช/น อุตสาหกรรมการแพทยDครบ

วงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมหุ/นยนตD (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสD (Aviation and 

Logistics) เปYนต̂น 

อุตสาหกรรมการแพทยDครบวงจร (Medical Hub) 

1. การให̂บริการด̂านการแพทยDผ/านอินเทอรDเน็ตและสมารDทโฟน (eHealth and mHealth) 

2. การผลิตอุปกรณDทางการแพทยDเพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล (Remote Health Monitoring 

Devices) 

3. ส/งเสริมการวิจัยยาและการผลิตยาที ่ทันสมัย เปYนที ่ต^องการของประเทศในเอเชีย โดยเน^นการลด

กระบวนการและลดระยะเวลาการทดลองยาสมัยใหม/ 

4. ส/งเสริมการวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑDโดยมุ/งเน̂นท่ีการผลิตยาชีววัตถุคล̂ายคลึง (Biosimilar) 
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 การเติบโตของเบี้ยประกันภัยสุขภาพไทยมีการเติบโตมากขึ้น และจะเริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เนื่องจากคนส/วนใหญ/ต^องการดูแลสุขภาพตัวเอง และ ต^องการมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพมากขึ้น อย/างไรก็

ตาม ยังมีประเด็นปnญหาการประกันสุขภาพของผู^บริโภค ที่ทั้งบริษัทประกันภัยชีวิตและวินาศภัยพบเจอ โดย

ปnจจุบันมีกรมธรรมDประกันภัยมากกว/า 100 แบบ แต/ผู^บริโภคเลือกไม/ถูก และมักไม/ค/อยศึกษาการคุ^มครองใน

กรมธรรมDด^วยตนเอง แต/ชอบที่จะรับฟnงผ/านตัวแทนขาย ทำให̂ผลิตภัณฑDที่หลากหลายเหล/านี้ ไม/ถูกถ/ายทอดได̂

อย/างครบถ̂วน และบางผลิตภัณฑDไม/ได̂รับการตอบสนองจากผู^บริโภค นอกจากนี้ระยะเวลาของการคุ^มครองยังเปYน

แบบปeต/อปe  ซึ่งบริษัทประกันอาจต^องพิจารณาเรื่องการต/ออายุกรมธรรมD หรือการระบุเงื่อนไขในผลิตภัณฑDให̂

ชัดเจน เนื่องจากมีผู^บริโภคบางกลุ/มที่ต^องการความคุ^มครองอย/างต/อเนื่องระยะยาว รวมถึงค/ารักษาพยาบาลของ

บริษัทประกันภัยที่สูงขึ้นจนควบคุมไม/ได^ เนื่องจากบางโรงพยาบาล แพทยDพยายามให^คนไข^แอดมิททั้งในกรณีท่ี

จำเปYนและไม/จำเปYน ส/งผลให̂มูลค/าของการเคลมเพ่ิมสูงข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑDประกันสุขภาพเฉพาะกลุ/ม การคัดกรองสำหรับผู^สูงอายุ และ/หรือผู^มีโรคประจำตัว

จะเข̂มงวดมากข้ึน 

2. การผสมผสานเทคโนโลยีทางด̂านสุขภาพกับการประกันสุขภาพ 

3. ปรับเปล่ียนสถานะจากบริษัทประกันภัยสู/หุ̂นส/วนสุขภาพ  

 

การสHงเสริมและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑDประกันสุขภาพเฉพาะกลุ/ม 

2. มีเวทีทดสอบผลิตภัณฑDประกันภัยใหม/ๆ (Sandbox) 

3. สร̂างฐานข̂อมูลการประกันสุขภาพ 

4. เช่ือมโยงประกันสุขภาพกับระบบสวัสดิการหลักๆ ท่ีมีอยู/  

5. กฎหมายว/าด̂วยการประกันสุขภาพ 

 

 

 

 

 

Regulatory view 


