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taker
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Uncertainty
• จะมีการปฏิรูปใหญของโครงสรางทางการเมือง
ฎ
และกฎหมาย
• สังคมใหความสําคัญในเรื่องความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น
ความปลอดภยของอาหารมากขน
• การเจรจาการคาระหวางประเทศมีมากขึ้น
• แนวโนมการรักษาผูปวยทีพ
่ ึ่งพา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยจะมากขึ้น
เทคโนโลยชวภาพทางการแพทยจะมากขน

สาเหตุ
-คอรัปชั่น
-ประชาชนเข
ประชาชนเขมแขง/มสวนรวมมากขน
มแข็ง/มีสวนรวมมากขึ้น
-การเมืองออนแอ/บริหารขาดประสิทธิภาพ
-กฎหมายลาหลัง
-ความก
ความกาวหนา
าวหนา IT
-ประชานิยมมากไป
-ความคิด อิทธิพลแยกขั้ว ขัดแยงการเมือง
-FTA
-ภัยธรรมชาติ

สถานการณภาพรวม
-คอรัปชั่น
-กระจายอํานาจ ธรรมาภิบาล
ตรวจสอบ
-มีสวนรวมมากขึ้น
-ความเหลื่อมล้ําลดลง
-อา
 งอิิงปจจััยภายนอกมากขึึน
้
-นโยบายสูการปฏิบัติดีขึ้น
-มีระบบถวงดุลอํานาจ
-เขาใจเปาหมายประเทศรวมกน
เขาใจเปาหมายประเทศรวมกัน
-การศึกษาดีขึ้น

การปฏรู
การปฏิรปโครงสร
ปโครงสราง
าง
ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
-ความเหลือ
ื่ มลํํ้าระบบประกั
ป
ันฯ
-กองทุนสุขภาพกองทุนเดียว
-จัดการ SDH ดีขึ้น
-รู
รเทาทนสุ
ทาทันสขภาพ
ขภาพ พึ
พงตนเอง
ง
่ ตนเอง ตนตวดานสุ
ตืน
่ ตัวดานสขภาพ
ขภาพ
-การแพทยเจริญกาวหนา
-เขาถึงบริการสุขภาพมากขึ้น
-การมีสวนรวมจากทกภาคส
-การมสวนรวมจากทุ
กภาคสวน
วน
-ภาคเอกชนผูกขาดบริการสุขภาพ นําดาน
Med hub

แนวทาง
-ขับ
ั เคลืือ
่ นธรรมาภิบ
ิ าล
-สรางการมีสวนรวม
-สงเสริมกระจายอํานาจ
-ชุ
ชมชนพึ
มชนพงตนเอง
่งตนเอง
-P&P เพื่อลดคารักษาและฟนฟูฯ
-R&D สอดคลองบริบท
-ปรับบทบาทองคกรสขภาพ
-ปรบบทบาทองคกรสุ
ขภาพ
-ปฏิรูประบบการศึกษา เชือ
่ มโยง
ระบบอื่น

สาเหตุ
-ประชากร&การบริโภคมากขึ้น
-อันตรายจากการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น
-ราคาอาหารแพงขึ้น คุณคาอาหารกับราคาไมสมดุล
-อาหารหลากหลาย พึง
ึ่ พาการผลิตภายนอกสูง
-หวงโซอาหารซับซอนขึ้น
-การเปลีย
่ นแปลงภูมิอากาศ เพาะปลูกไมเปนไปตาม
ฤดูกาล
-การผลิตเพือ
ื่ สง
 ออกมากขึน
้ึ
-การเขาถึงอาหารคุณภาพไมทั่วถึง
-มุงเกษตรอุตสาหกรรม ปนเปอนสารเคมีมากขึ้น
-ผลผลิตเกษตรถูกนําไปใชผลิตพลังงาน
-เทคโนโลยี
โ โ ช
ี ว
 ยเพิม
่ิ ผลผลิต
ิ
-เปาหมายการพัฒนาทั้งปริมาณ&คุณภาพ
-ขอตกลง FTA

สถานการณภาพรวม
-ผูส
ู งออกรายใหญ
ญ แหลงผลิตอาหารโลก
-เกษตรกรรายยอย
-ภูมิปญญาทองถิ่น&เทคโนโลยี
-อาหารตนทุนสูงขึ้น
-อาหารเพือ
ื่ สุขภาพ
-คานิยมการบริโภค ทําใหสุขภาพดีขึ้น
-คนจนอาหารไมเพียงพอ
-พื้นที่ปาถกบกรกทํ
-พนทปาถู
กบุกรุกทาพชเศรษฐกจ
าพืชเศรษฐกิจ
พืชพลังงานทดแทน/โรงงานอุตสาหกรรม

ความมัน
ั่ คงทางอาหาร
ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
-เนนการสงออก ราคาในประเทศแพงกวา
-อาหารราคาแพงขึ้น
-อาหาร GMO มากขึ้น พันธพืชพื้นเมืองลดลง
-คนจนปวยมากขึน
้ /โรคจากการบริโภคสูงขึ้น
-คุ
คณภาพสิ
ณภาพสนคาตา
นคาต่ํา ผู
ผประกอบการลดต
ระกอบการลดตนทุ
นทน
น
-สรางระบบกระจายการผลิต (หลากหลาย)
-ภาครัฐสนับสนุนปจจัยการผลิต/เทคโนโลยี
-เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
-คานิยมการบริโภค (ไมดี)
-คาใชจา
 ยรักษาพยาบาลสูงขึ้น

แนวทาง
-เผยแพรค
 วามรูแกประชาชน
ช ช
- สงเสริมบริโภคอาหารปลอดภัย
-สงเสริมนโยบายสุขภาวะคนไทย
-พฒนาระบบประกนสุ
พัฒนาระบบประกันสขภาพ
ขภาพ
-สงเสริมปองกันสุขภาพ>รักษา
-กฎหมายบังคับการผลิตอาหารปลอดภัย
-ควบคมคณภาพมาตรฐานการผลิ
-ควบคุ
มคุณภาพมาตรฐานการผลต
ต
-เนนบริโภคภายใน/ระหวางชุมชน
-สงเสริมผลิตแบบพึ่งตนเอง

สาเหตุ
-ตองการเปดตลาดใหม
-โยกยายทรัพยากร
-ตอ
 งการความรว
 มมืือจากตา
 งประเทศ
ป
-ประเทศพัฒนาแลว=>สรางระเบียบใหมดาน
การคา การลงทุน และบริการ
-ติ
ตดกร
ดกระแสโลก
แสโลก การแขงขนในเวทโลก
การแขงขันในเวทีโลก
-สินคาและบริการมีใหเลือกมากขึ้น การบริโภค
เกินจําเปน
-พยายามชิงขอไดเปรียบจากการเจรจา โดยการ
ใชการ คอรัป
ั ชัน
่ หาประโยชน
ป โ ช จาก FTA
-ประเทศพัฒนาแลว dominate เรื่อง FTA

FTA
ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
-คุมครองทรัพยสินทางปญญามากขึ้น
ส
สงผลใหตนทุ
ใ   นสู
สง เขาถงยา&บรการยากขน
 ึ
& ริ ร
ึ้
-เกิดโรคอุบต
ั ิใหมจากการโยกยาย
-ทรัพยากรถูกใชไป=> แพทย พยาบาล
-การปรับตัวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-เกิดความรวมมือทุกภาคสวน
-คนไทยมีทางเลือกตอการบริการสุขภาพ
เขาถึงบริการมากขึ้น เพราะราคาถูกลง
-จากดสทธและกระทบตอการเขาถงยาและอาหาร
จํากัดสิทธิและกระทบตอการเขาถึงยาและอาหาร
ที่มีราคาแพง
-การบริการสุขภาพโดนเปลีย
่ นกฎของเกมส
-การสงออกดีขึ้น

สถานการณภาพรวม
-FTA แบบภูมิภาค/อนุภูมิภาคมากขึน
้
-ตางชาติเขามาทําธรกิ
ุ จแขงผป
ู ระกอบการ
ในประเทศ
-ความไมสมดุลดานเศรษฐกิจและสังคมจาก
การโยกยาย
-ธุุรกิจไทยขยายสูต
ู างประเทศมากขึน
้
-เกิดการแขงขันทุกระบบใน asean ทั่วโลก
-สินคาบริการจากตาง ประเทศเพิ่มขึ้น
สินคาบริการไทยนอยลง (แขงไมได)
-เกิดกฏเกณฑ
ฏ
ที่ประเทศมีพลังมากมา
กําหนดนโยบายและดําเนินการตาง ๆ ในประเทศ
ไทยขาดความพรอม/เสียเปรียบ
แนวทาง
-ศึกษาผลกระทบอยางรอบดานทั้งเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ
-ทํา negotiation text และมีเปาหมายชัดเรื่องเจรจา
-สธ
สธ./หนวยงานระบบสุ
/หนวยงานระบบสขภาพต
ขภาพตองเรยนรู
องเรียนร
-ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย สรางระบบปองกัน
ควบคุมที่มีคุณภาพ
-ผลิตบุคลาทางการแพทยเพิ่มขึ้น รองรับสถานการณ
-ปรั
ปรบยุ
บยทธศาสตร
ทธศาสตร บทบาทเชงรุ
บทบาทเชิงรก
ก ทกหน
ทุกหนวยไปดวยกน
วยไปดวยกัน
-ภาคเอกชน อปท. ภาคประชาชน มีสวนรวม
บริหารจัดการ
-สงเสริมการใหขอมูลทางวิชาการที่ครบถวน
ถกต
ถู
กตอง
อง
-รัฐตองกําหนดทิศทางใหชัด
-หาทางถายทอดเทคโนโลยีใหมากที่สุด
-มี Model ธุรกิจที่กระตุน สนับสนุนการผลิต/ใช
สินคาไทย

สาเหตุ
-เทคโนโลยี
เทคโนโลยทางการแพทยพฒนากาวหนาเรว
ทางการแพทยพัฒนากาวหนาเร็ว
-มีความคาดหวังทางการแพทยสง
ู ขึ้น
-คนรวยผลักดันใชเทคโนโลยีสูงสุด อาจนําไปสู
กลุมทั่วไปในราคาที่จบ
ั ตองได
-มีค
ี วามหลากหลายทางชี
ชีวภาพสู
สง เช
ชน ส
สมุนไ
ไพร
-ทิศทางการลงทุนวิจัยสูงขึ้นทั้งรัฐ/เอกชน
-การเผยแพรและกระจายขอมูลเร็วขึ้น

สถานการณภาพรวม
-เทคโนโลยี
โ โ ีและเครืือ
่ งมือ
ื ทัันสมัย
ั มากขึน
้ึ
-คาใชจา
 ยระบบสุขภาพสูงขึ้น/ภาระของรัฐ
-มีการวิจัย Med biotech
-เกิ
เกด
ด model ธรกิ
ธุรกจการแพทยใหมๆ
จการแพทยใหมๆ
-สรางรายไดและอาชีพใหม
-การเติบโตของ Med tourism
-มีความเหลื่อมล้า
ํ ในการเขาถึงบริการ
-การแขงขั
 ันสู
สงขนต
ึ้ น
 ทุนตํา
่ํ ลง

Med biotech
ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
-ตนทุนคาใชจายสุขภาพสูงขึ้นมาก
-ตลาดบรการสุ
ตลาดบริการสขภาพระหว
ขภาพระหวางคนรวยกบ
างคนรวยกับ
คนทั่วไปหางกันมากขึ้น
-การดูแลสุขภาพดีขึ้น ทางเลือกมากขึ้น
-อายยื
-อายุ
ยน
นขน
ขึ้น สู
สงอายมากขึ
งอายุมากขน
้น

แนวทาง
-รัฐจูงใจใหเอกชนลงทุนวิจัยมากขึ้น
เชน
 ลดภาษีี รัฐ
ั ทํา
ํ วิจ
ิ ย
ั ให
ใ เอกชนได
ไ 
-สงเสริมวิจัยในโรค/ความเจ็บปวยจําเพาะ
โดยใชเทคโนโลยีตางประเทศ
-แบงปนการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
economy off scale
l
-สรางแนวทาง(กติกา/กฎหมาย)การทํางานรวมกัน
-เปลีย
่ นจาก end user มาเปนผูผลิต technology
-พัฒนาเทคโนโลยีดานการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น
-เรีย
ี นรูเพือ
่ื รับ
ั มืือและใช
ใชประโยชน
โ ช 
-กําหนดนโยบายระยะยาว
-ถาพัฒนาเองไมไดใหรับการถายทอดมากที่สุด
-สรางสมดุลระหวางสงเสริมปองกันโรคกับรักษาฯ

Trends
•
•
•
•
•
•

การกระจายอํานาจ
การคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศสะดวก
Universal Design
g
Telemedicine
ชุุมชนจัดการตนเอง
ไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ

ความสัมพันธของปจจัยที่สง
 ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
Med biotech

น้ํา อาหาร
และพลังงาน

เทคโนโลยี
Telemedicine

การใชพลังงาน
Universal design

ทรัพยากรจํากัด

ชุมชนจัดการ
ตนเอง

ความหลากหลายชีวภาพ

การจัดการน้ํา

ชุมชนเมือง
ความมัน
่ คงปลอดภั
ป
ยอาหาร
ภัยธรรมชาติ

โครงสรางพืน
้ ฐานเชิง
กายภาพ

ความเปลีย
่ นแปลง
ในสังคม
ปฏรู
ปครงใหญ
ปฏิรปครั
้งใหญ
คอรรป
ั ชั่น

การกระจาย
อํานาจ
ความไมเทาเทียม

ในสังคม

โครงสรางประชากร

สังคมไทยชื่นชมคนเกง
Med tech inequity

คมนาคมใน ปท.สะดวก

Abuse ICT

แบคทีเรียดื้อยา
แรงงานตางประเทศ
แรงงานตางประเทศ

ความเหลื่อมล้ํา
ไทยเปนศูนยกลาง ศก.

EID ในพืชสัตว
EID ในคน

S i
Socioeconomics
i

Zoonosis

โรคอุบัติใหม

วัฒนธรรมขามพรมแดน

คมนาคมระหวาง ปท.สะดวก

การเจรจาการคา

Character ของแตละปจจย
ของแตละปจจัย
•

•

•

•

•
•

การกระจายอํานาจ
– เนน
 วิิธีคิดและกระบวนการมากกวารูปแบบ
– ผูรับอํานาจมีสํานึกและระบบเขมแข็ง
การคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศสะดวก
– การคมนาคมและขนสงทัวั่ ถึึงและครอบคลุมทุกพืน
้ื ทีโี่ ดยเฉพาะระบบขนสงมวลชน
– ตนทุนการบริหารจัดการการขนสงต่ํา
Universal Design
– รองรับสังคมผูสูงอายุ
– เปน Platform ทางกรอบคิดใหกับทุกเรื่อง
Telemedicine
– ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีคุณภาพ
– ดูแลสุขภาพไดกวางขวางทันการณ
– เนนการสงเสริม ปองกัน และลดอุบัติเหตุ
ชุมชนจัดการตนเอง
– ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการมีสํานึกที่ดีและระบบเขมแข็ง
ไทยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
– Innovative economy
– เนนการบริการที่มีคุณภาพ

ชื่อภาพ
ชอภาพ
• Scenario ++
• ระบบสุ
ระบบสขภาพที
ขภาพทเขมแขงบนฐานพลงรวมกนของสงคม
่เขมแข็งบนฐานพลังรวมกันของสังคม
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