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งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
สู่การพัฒนาระบบสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนาขององค์กรสุขภาพ
- บริบทองค์กร/สถานบริการ: รพ.มหาวิทยาลัย -> สถาบัน -> รพ.รัฐบาลระดับต่าง ๆ 

- งานวิจัยจ าเป็นในทุกองค์ประกอบ และกรอบความคิดของการท างานแบบวิจัยจะยกมาตรฐานของระบบสุขภาพ

- ล าพังการท าวิจัยทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรฐกิจ อันเป็นผลที่จะต้องเกิดขึ้น
เมื่อประชาชนสุขภาพดีขึ้นอยู่แล้ว 

- The UN SDGs

- WHO

- The lancet global eye health

- UN resolution

- แต่การเพิ่มมูลค่าใน ecosystem ของ stake holder ของงานวิจัยเทคโนโลยี ก็เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ เป็นอีก industry 
หนึ่งได้



























UN Resolution, 
July 2021

(FoV movement)



FUNDAMENTALS

World Report on Vision and Lancet Commission
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Evidence that improving eye health is vital to achieving SDGs



The LANCET Global Health Commission

on Global Eye Health

https://twitter.com/i/status/1418609704352174088

#2030InSight

https://twitter.com/i/status/1418609704352174088




United Nations,

Resolution on Vision, 
July 2021
• Explicitly links eye health 

to 8 SDGs

• Calls on countries to adopt 
a whole of government 
approach to reach the 1.1 
billion by 2030 

• Requires UN institutions 
to incorporate eye health 
in their work

• Enshrines eye health and 
road safety as major 
global development issues 
critical to SDGs





FROM PUBLIC HEALTH PROBLEM TO GLOBAL DEVELOPMENT ISSUE



ระบบสุขภาพ 

- การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)

- การประสานเครือข่าย (Network collaboration & agenda preparation) 

- การสร้างกระบวนการคุณภาพ (Quality and Process Management)

- การจัดการองค์ความรู้และสร้างงานวิจัย (KM & Research)

- การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ (Training)

- การบริการตติยภูมิ (excellence, referral care, 3° prevention)

- การบริการทุติยภูมิ (2° Prevention)

- การบริการปฐมภูมิ (Primary prevention)

- การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)



การวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในระบบสุขภาพภาครัฐ 
Opportunities & Challenges

ท าไมต้อง integrate งานวิจัย

- เป็น major industry พัฒนาได้เช่นเดียวกับ industry อื่น ๆ 

- Research mindset and research discipline จะท าให้เกิด paradigm shift
- การผลักดันให้องค์กร หน่วยงาน สถานบริการสุขภาพ เข้าใจกระบวนการวิจัย จะเป็นอีกฐานคิดในการ

พัฒนามาตรฐานและกิจกรรมบริการ และการบริหารองค์กร

- ทั้งวิจัยเชิงวิชาการ และผลิตภัณฑ์ (พาณิชย์)

- ถ้าระบบดี จะสามารถเพิ่มรายรับให้กับโรงพยาบาล มากกว่าท ากิจกรรมหาทุนอื่น ๆ นอกภารกิจหลัก

- สุดท้ายจะส่งผลต่อระบบการบริการสุขภาพพื้นฐานของประชาชน



การวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในระบบสุขภาพภาครัฐ 
Opportunities & Challenges
โจทย:์ อยากจะรับจ้าง (ร่วม) ท าวิจัย จากองค์กรภายในและภายนอกประเทศ

- เป็นฐานผู้ป่วยเอเชยีขนาดใหญ่ที่นา่จะสามารถ 
- สามารถตอบโจทย์วิจัยของผู้สนใจได้ในหลาย domain

- Case base: large (diverse, represent real world)

- Less investment for investor เมื่อเปรียบเทียบกับการท าวิจัยระดับเดียวกันในประเทศพัฒนาแล้ว  

- Strong professional network
- ประเทศ หรือภาครัฐ มี list/directory of potential specialized medical service

- อย. แนะน า contact lens company ให้ร่วมวิจัยกับรพ.เมตตาฯ

- Many success Multicenter study 

- การพัฒนาทีมวิจัย multicenter เพื่อร่วมกันตีพิมพ์ (under industrial support)
- Mandate by FDA 

- Central (Qualified Multicenter Retina Image Reading Center)



Improvement opportunities (my survey)

ระดับผู้ปฏิบัติ
- แพทย์ในระบบไม่มีแรงจูงใจ 
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนไม่มีความรู้ career path 
- ระเบียบการตอบแทนผู้ปฏิบัติไม่เหมาะสม 

- (ต่างจากมหาวิทยาลัย ที่ออกนอกระบบแล้ว)

- ระเบียบราชการไม่สามารถแบ่งผลประโยชน์ได้ 
- ต้องทดไว้แล้วติดตามถามถึงจากผู้มีอ านาจเพื่อเปลี่ยน in-cash เป็น in-kind 

ภายหลัง 
- สัญญา IOLs research to market เป็นของกรมฯ (นิติบุคคล) 
- ไม่มีแนวทางแบ่งประโยชน์กับผู้ออกแบบ 

Universität Tübingen





Improvement opportunities (my survey)

- กฎระเบียบที่ไม่สนับสนุน 
- การชดเชย/ค่าประกันอาสาสมัคร

- Team approach on non-healthcare personnel (attitude)
- Multi-disciplinary team ไม่พอ

- Cross-industry team

- Finance, IT, engineer, design, project manager, etc.

- ต้องสร้าง productive exposure ให้มากขึ้น 



Improvement opportunities (my survey)

- การปรับระดับศักยภาพ รพ. 
- ไม่มีเกณฑ์พิจารณาด้านการวิจัย (จ านวนนักวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ ระดับผลงานตีพิมพ์ ระดับ

ความร่วมมือระหวา่งสถาบันวิจัย ฯลฯ)
- https://bit.ly/3uwnYrH

- Policy/leadership support for research career path (all level)
- ยกระดับ คุณสมบัต/ิเกณฑ์ก าหนดของการเป็นนักวิจัย ร่วมในการประเมินเลื่อนระดับอย่างเป็น

ระบบ
- เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานของผลงานตพีิมพ์ที่เปรียบเทียบได้ (มี Thai Journal impact factor) 

- จะท าให้ผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ มี research mindset มากขึ้น 
- ไม่ใช่ practice/service centric และเน้น quality มากกว่า quantity
- จะยกระดับผู้ที่เข้าสู่ executive career path

https://bit.ly/3uwnYrH


Improvement opportunities (my survey)

Leadership misconception 
- Price sensitive market/mindset

- การไม่รับรู้หรือเพิกเฉยโดยระบบต่อ risk/investment/opportunity cost ของ
ผู้ประกอบการ

- ระบบราชการที่ไม่เปิดเผยโปร่งใส เนื่องจากการท างานที่ซับซ้อนและทรัพยากรที่จ ากัด

- (วัฒนธรรม) การขอ favor

- การเข้าครอบครอง (ปรปักษ)์ จะท าลาย startup ต้องมีทุนส ารองมาก

- เพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการรายต่อ ๆ ไปทั้งระบบ



Improvement opportunities (my survey)

- สร้าง research friendly environment ในรพ.หลายระดับมากขึ้น 

- เพื่อตอบสนองต่อ service และสามารถตอบสนองต่อ health technology research 
- ผลักดัน health technology ทั้ง top down และ bottom up

- สร้าง research mindset, technology/IT literacy 
- การรอให้เกิดขึ้นเองแบบ organic นั้น บางอย่างไม่ทันและไม่ uniform (standardized)

- DR AI project







Tele-Ophthalmology Activities

Telehealth system in used in Provincial Hospitals in Thailand



Tele-Ophthalmology Activities

Telehealth system in used in Metta Pracharak Hospital (Ophthalmologist) and Provincial 
Hospitals (Patients and Staff) in Thailand (using Teleconsult feature)





Improvement opportunities (my survey)

ในการท างานในระดับต่าง ๆ ขององค์กรสุขภาพ 

- องคาพยพต่าง ๆ ในระดับนั้น ๆ อาจไม่มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกัน 



ระบบสุขภาพ 

- การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)

- การประสานเครือข่าย (Network collaboration & agenda preparation) 

- การสร้างกระบวนการคุณภาพ (Quality and Process Management)

- การจัดการองค์ความรู้และสร้างงานวิจัย (KM & Research)

- การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ (Training)

- การบริการตติยภูมิ (excellence, referral care, 3° prevention)

- การบริการทุติยภูมิ (2° Prevention)

- การบริการปฐมภูมิ (Primary prevention)

- การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)



Improvement opportunities (my survey)

ในการท างานในระดับต่าง ๆ ขององค์กรสุขภาพ 

- องคาพยพต่าง ๆ ในระดับนั้น ๆ อาจไม่มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกัน 

ระดับองค์กร

- สร้าง development/quality process ในระดับการประเมินองค์กร 
- (องค์กรภาครัฐไทย response ต่อการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง) 

- ให้มีรายละเอียดของการพัฒนาระดับบุคคล หน่วยงาน และกลไกต่าง ๆ ร่วมด้วย

Model

- สรพ. Hospital accreditation https://bit.ly/3AsTDht

- TMI https://tmi.or.th/

- สวรส. & อว. & สธ.

https://bit.ly/3AsTDht
https://tmi.or.th/


discussion


