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สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข 

 
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกมี
การใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเกษตรกรรม มีการส่งออก
สินค้าการเกษตรไปยังต่างประเทศ ระยะที่สองประเทศไทยมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเข้าสู่ยุคของ
อุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า และตามมาด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี         
ยานยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถท าให้ประเทศไทยหลุด
พ้นกับดักจากการเป็น 1) เป็นประเทศที่มรีายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) 2) ความเหลือมล้ าของ
การกระจายรายได้ (Inequality Trap) และ 3) ความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  ดังนั้น โมเดล
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคั่ ง
และยั่งยืน พัฒนาจากประเทศที่มีรายได้ขนาดปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) (รูปที่ 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 
 

ทั้งนี้ต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น  



2 

 

โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 จะประกอบด้วยกลไกในการในการขับเคลื่อนความมั่นคั่ง (Engines 
of Growth) เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคั่งได้ คือ กลไกลการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลไก     
การขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีวางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
   
ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย 4.0 (รูปที่ 2) คือ  

- สังคมไทย 4.0 เป็นสังคมที่มีความหวัง เปี่ยมสุข มีความสมานฉันท์ มีความพอเพียง 
เกิดความเท่าเทียม ความเหลือมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 

- คนไทย 4.0 การศึกษาที่มีคุณภาพดี ได้รับสวัสดิการทางสังคมตลอดทุกช่วงชีวิต 
เป็นคนทันโลก เทคโนโลย ีอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือให้โลกน่าอยู่ขึ้น 

- เกษตรกร ๔.๐ เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers)  
- SME ๔.๐ สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ 
- อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
- กลุ่มจังหวัด 4.0 มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 Thailand 4.0 
 

10 อุตสาหกรรมการแห่งอนาคต 
  รัฐบาลก าหนดให้มีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งสามารถแข่งในเวทีระดับโลก ประกอบด้วย 

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

Thailand 4.0 

สังคมไทย 4.0 

คนไทย 4.0 

เกษตร 4.0 

อุตสาหกรรม 4.0 

SME 4.0 

กลุ่มจังหวัด 4.0 
4.0 
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- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and  Wellness Tourism  

- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) 
- อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 

  กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบด้วย 

- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) 
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals) 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบจงจร (Medical Hub) 

จาก 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ด้วยการแปลงความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม เป็น ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น  5 กลุ่ ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวิตภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart Devices, 

Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิทัล Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital 

Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 
 
ห่วงโซ่การค่ามูลค่าในประเทศไทย 4.0 
  ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนจากการ “ปักช า” เป็น “รากแก้ว” ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักจะ
เปรียบเสมือนเป็น “ต้นน้้า” 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเปรียบเสมือนเป็น “กลางน้้า” ที่จะก่อให้เกิด Startup 
ผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต่างๆ เป็น “ปลายน้้า” ดังรูปที่ 3 
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 Biotech  Food & Agriculture  Agritech 
 Foodtech 

 Bio-Med  Health & Wellness  Healthtech 
 Meditech 

 Mechatronics  Smart Device & Robotics   Robotech 
 Embedded Technology  Digital & IOT  Fintech 

 Edtech 
 E-Marketplace 
 E-Commerce 

 Service Design & 
Technology 

 Creative, Culture & High 
Value Service 

 Service Enhancing 
 Designtech 
 Lifestyle Business 
 Traveltech 

รูปที่ 3 ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในประเทศไทย 4.0 
 

ซ่ึงในที่นีข้อกล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น โดยมี Roadmap ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการแพทย์ 
เพ่ือผลักดันให้เป็นเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 (รูปที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
 
 
 

1-5 ปี 
- ยา Generic ท่ีทดแทนการน าเข้า 
- ยาชีววัตถุประเภท Bio similar 
- ชีวเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จาก 
Pro biotics 
- สมุนไพร และเครื่องส าอาง 
- Smart Medical และ Devices 
Robotics เพื่อช่วยคนพิการ 
- ศูนย์บ าบัดฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ 
- ผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ 
- การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 
 

 

5-10 ปี 
- ยาชีววัตถุชนิดใหม่เพ่ือรักษา
มะเร็งและโรคภูมิแพ้ 
- วัคซีนขั้นสูง 
- ชุดตรวจวินิจฉัยท่ีมีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ 
- หุ่นยนต์ทางการแพทย์ท่ีได้
มาตรฐานสากล 
- Quality Reagents ส าหรับ 
Automated Diagnostic Devices 
- Smart Village ส าหรับคนสูงวัย 
- Digital Health 
- Precision Medicine 
 
 

 
 

 

10-15 ปี 
- ยา (Small Molecules) ชนิดใหม่ 
- ยาส าหรับการรักษาท่ีมีเป้าหมาย 
(Targeted Therapy) 
- วัคซีนขั้นสูงชนิดใหม่ 
- ยาชีววัตถุชนิดใหม่ 
- หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่าตัดด้าน
การแพทย ์
- อุปกรณ์ด้านการแพทย์ชนิดฝัง 
(Implanted-Devices) 
- Automated Diagnostic Devices 
- Specialized Target – Therapeutic 
Institute 
 
 

 
 

 

เทคโนโลย ี อุตสาหกรรม วิสาหกิจ/Startup 
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เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
 

ตารางที่ 1 เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
 

ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 50,000 200,000 500,000 1,000,000 
 
ระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
ตารางที่ 2 ระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อน 
 

คลัสเตอร์เทคโนโลยี 
(Cluster of technology) 

จุดต้ังต้นที่จะต้องเร่ง
ด้าเนินการ 

(Killer Applications) 

ปัจจัยท่ีจะต้องเติมให้เต็ม 
(Missing Links) 

กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้อง
ผ่อนปรน 

(Constrain Relaxation 
 Clinical Research Management 
Service 
 Bio-engineering และ 
Bioprocess Engineering 
 หุ่นยนต์ทางการแพทย์และ 
Biomedical Engineering 
 Diagnosis และ Medical Devices 
 Precision Medicine และ Big 
Data 
 Wellness Service และ 
Treatment Innovation 
 Regenerative Medicine 
 สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
 Transborder Healthcare 
 Nano Delivery Systems 
 Chemical 
Synthish/Extraction/Modification 
 Nutraceuticals เครื่องส าอาง 
และสปา 

 Clinical Medicine, 
Clinical Research 
Center & Treatment 
และ Service 
Innovation 
 Drug, Biopharm, 
Neutraceuticals, Drug 
Delivery, Toxicity 
Study, 
Bioequivalence และ 
Pharmacokinetics 
 หุ่นยนต์ทางการแพทย ์
 การวินิจฉัยและ
เครื่องมือทางการแพทย ์
 Lab Service & One 
Health/Animal Health 

 ประสิทธิภาพหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและรับรอง 
เช่น องค์การเภสัชกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อย. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
 คณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์กลาง 
 การเพิ่มจ านวนบุคลากร 
 การสนับสนุน 
Translational Research 
 การเพิ่มจ านวน 
Knowledgeable 
Regulatory Body 
 การเพิ่ม 
CMO/CRO/Animal 
Testing 
 การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 ความเชี่ยวชาญใน 
Glycotechnology 
 กฎระเบียบที่เหมาะสม 
 มาตรการดึงดดูการลงทุน
ส าหรับ VC, Angel Fund 
 นโยบาย NHSC ที่ชัดเจน 
 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ
การตรวจรับรอง/
Calibration 

 เพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ระยะเวลาการขอรับรองหรือ
รับบริการจากหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและรับรอง 
เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อย. องค์การเภสัช กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา, GLP 
PK lab 
 เพิ่มการจดัซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐจากผลงานวิจยัใน
ประเทศ 
 ISO Certificated 
Testing (ควรใช้สถาบัน
ต่างประเทศมา Certify) 
 ลดภาระงานสอนและ
บริการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัวิจัย 
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คลัสเตอร์เทคโนโลยี 
(Cluster of technology) 

จุดต้ังต้นที่จะต้องเร่ง
ด้าเนินการ 

(Killer Applications) 

ปัจจัยท่ีจะต้องเติมให้เต็ม 
(Missing Links) 

กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้อง
ผ่อนปรน 

(Constrain Relaxation 
 การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค 
 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมส าหรบัผู้เช่ียวชาญ 
 กฎระเบียบการจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐ 
 ข้อมูลทางการตลาด การ
บริหารจดัการ การตลาดและ
การผลักดันนวัตกรรมเชิง
พาณิชย ์

 
ความต้องการก้าลังคนของการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ  

ความต้องการก าลังคนของการพัฒนากลุ่มสุขภาพ เทคโนโลยีชีวการแพทย์ ในห้วงเวลา 20 ปี    
มีการประมาณการไว้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 ความต้องการก าลังของกลุ่มสุขภาพ เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical) 
 

สาขา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 
วิศวกรชีวการแพทย ์ 1,000 5,000 10,000 20,000 
วิศวกรหุ่นยนต์การแพทย ์ 500 2,000 5,000 10,000 
เภสัชกรผลิตยาและวัคซีน 500 2,000 5,000 10,000 
นักออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 500 2,000 5,000 10,000 
ช่างซ่อมหุ่นยนต์การแพทย์ 1,000 5,000 10,000 20,000 
 
 ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขไทย 4.0 จะต้องสอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 โดยอาศัยระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ  
ทั้งนี้โครงการน าร่อง (Flagship Projects) ที่จะน าไปสู่การเกิดเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น จะต้องเกิด High Impact มีผลสืบเนื่องต่อโครงการอ่ืน มีความพร้อมในระดับหนึ่ง 
และสามารถท าให้เกิดผลในระยะเวลา 1-3 ปี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2579).   
พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน 21 ธันวาคม 2559.  

ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
23 มกราคม 2560 

 


