
5G
March 2020

สู่อนาคตของ 

Smart 
Healthcareจาก5G



2

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มีนาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ

หน่ึงในเมกะเทรนด์ระดับโลกท่ีน่าจับตามอง คือ การอุบัติขึ้นของเทคโนโลยี 5G 

เน่ืองด้วยอานุภาพท่ีเหนือกว่า 4G หลายเท่าตัว ท้ังในแง่ความเรว็ ความหน่วง และ

ปรมิาณการรองรบั Device จึงไม่แปลกใจท่ีหลายประเทศต่างเรง่พลักดันการน า 

5G มาใช้งาน เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีเม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ท่ีผ่านมา 

กสทช. ได้เปิดประมูลคล่ืน 5G เป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่ตอนต่อไปของเร ื่องน้ีคืออะไร?  

และ 5G จะเปล่ียนโลกของผู้บรโิภคและธุรกิจไปอย่างไร? ในบทความฉบับน้ี 

Krungthai COMPASS จึงจะมาไขข้อข้องใจ รวมถึงหยิบยกตัวอย่างและวเิคราะห์

แนวโน้มการใช้ 5G ในอุตสาหกรรม Healthcare ซึ่งมีความส าคัญกับประเทศไทย 

ตามการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และการมุ่งเป็น Medical Hub

Krungthai COMPASS ประเมินวา่ในปี 2020 อาจจะยังไม่เห็นการใช้งาน 5G อย่าง

เข้มข้นนัก ส่วนหน่ึงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท่ี

กดดันภาวะเศรษฐกิจและไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายและลงทุน แต่ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า

จะคึกคักขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี EEC และจังหวัดต้นแบบของ Smart 

City นอกจากน้ัน ในแง่ของลักษณะการใช้งาน คาดว่า 5G จะช่วยปลดล็อค

ข้อจ ากัดและท าให้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ทรงพลังและถูกใช้อย่าง

แพรห่ลายมากข้ึน โดยเฉพาะ IoT และ AR/VR ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ผู้บรโิภค

ได้สัมผัส Smart Living เช่น Smart Home ขณะท่ีภาคธุรกิจก็จะก้าวสู่ Smart 

Business มากข้ึน 

5G จะก่อให้เกิด Smart Healthcare อย่างเต็มขั้นมากขึ้น ในลักษณะ “Decentralized” 

ซึ่งหมายถึงศูนย์กลางการดูแลสุขภาพจะถูกถ่ายโอนจากบุคลากรทางการแพทย์สู่

ผู้ป่วยมากข้ึน เช่น การตรวจตราและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือและ

อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable) การปรกึษาแพทย์ทางไกล (Teleconsultation) 

การผ่าตัดทางไกล การใช้หุ่นยนต์ในโรงพยาบาล และการบรหิารจัดการภายใน

โรงพยาบาลอย่างอัจฉรยิะ เป็นต้น 

แม้ส่ิงเหล่าน้ีจะมาเสริมอุตสาหกรรม Healthcare มากกว่าจะ Disrupt แต่ผู้ท่ี

ปรับตัวไม่ทันการณ์อาจพลาดโอกาสดีๆ ได้  ดังน้ัน Krungthai COMPASS

จึงอยากแนะน าให้ภาคธุรกิจเตรยีมพร้อมและปรับตัว ท้ังการสร้างบุคลากร

ท่ีมีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี การร่วมลงทุนกับ Strategic Partner 

การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมถึงการไม่ละเลยต่อการรกัษาความเชื่อม่ัน (Credibility) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก

ของอุตสาหกรรม Healthcare

ณัฐพร ศรทีอง
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ท่ีมา: Qorvo, Deloitte, GSMA, McKinsey & Company, WEF, Accenture, Mordor Intelligence, Global Market Insights, MarketsandMarkets
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (มีนาคม 2020)

หนุนให้เทคโนโลยีอื่นๆ ทรงพลังและ
ถูกใช้มากขึ้น โดยเฉพาะ IoT

และจะเปล่ียนโลกของผู้บรโิภค
และธุรกิจสู่...

Smart

Business

(หน่วย: พันล้านอปุกรณ์)

2018 2025

Living &

Participatory

Predictive

Preventive

Personalized

Decentralized 
healthcare

Centralized 
Data

ติดตามสุขภาพ
ผ่าน Wearable 
และเช่ือมต่อไปยังแพทย์

Wearable Medical Device 
ท่ัวโลกภายในปี 2024

+28% ต่อปี 

ปรกึษาแพทย์ทางไกล 
(Teleconsultation)

อกี 5 ปีข้างหน้า ในสหรฐัฯ

ผ่าตัดทางไกล 
(Remote Surgery)

หุ่นยนต์ในการผ่าตัด

อกี 5 ปีข้างหน้า

ความเรว็

ความหน่วง 

รองรบั
อุปกรณ์ >10 เท่า

>20 เท่า

<10 เท่า

ด้วยจดุเด่นท่ีเหนือกวา่ 4G

25.5
9.1

+16% 
CAGR รถยนต์

อจัฉรยิะ

เมือง
อจัฉรยิะ

โรงงาน
อจัฉรยิะ

Smart 
Healthcare

Traditional 
Healthcare

IoMT

AR & VRAI

Genomics

3D 
printing

BlockchainBig Data

5G

ตัวอย่าง 
Use case

m-Health & Real-time 
monitoring

+19% ต่อปี +12% ต่อปี 
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ท าความรูจ้กั

5G
…..เทคโนโลยีเปล่ียนโลก
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ณ นาทีน้ีคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินค าว่า 5G เพราะเป็นเทรนด์

การส่ือสารไร้สายท่ีมาแรงและถูกพูดถึงกันไปท่ัวโลก โดยหัวหอก

หลักอย่างประเทศเกาหลีใต้ จีน และสหรัฐฯ น าทีมบุกเบิกและเริ่ม

เปิดใช้งาน 5G ในเชิงพาณิชย์เป็นประเทศแรกๆ ของโลก ต้ังแต่ปี 

2019 ขณะท่ีประเทศอื่นๆ ท้ังญี่ปุ่น หรอืแม้กระท่ังประเทศเพ่ือนบ้าน

ของเราอย่างสิงคโปร ์มาเลเซีย และเวยีดนาม ก็มีแผนจะเปิดใช้งาน 

5G ภายในปี 2020 นี้ 

โ ดย เ มื่ อ วั น ท่ี  1 6  กุ มภ า พันธ์  ท่ี ผ่ านม า 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ได้ เปิดประมูลคล่ืนความถ่ี ท่ีสามารถรองรับการ

ให้บริการเทคโนโลยี  5G และบริษัทมี ผู้ ใ ห้บริการ

เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Operator) 5  ราย

เข้าร่วมประมูลคล่ืน 3 ย่านความถ่ี ได้แก่ 700 MHz 

2600 MHz และ 26 GHz รวมท้ังหมด 48 ใบอนุญาต 

คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 1 แสนล้านบาท การอนุญาตให้ใช้

คล่ืนความถ่ีเหล่านี้  นับเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญของ

การเริม่ใช้เทคโนโลยี 5G ในเชิงพาณิชย์ แต่ตอนต่อไป

ของเรื่องน้ีจะเป็นอย่างไร? 5G ในเมืองไทยจะเริ่ม

ใช้งานได้จริงๆ เมื่อไร? และ 5G จะเปล่ียนโลกของ

ผู้บริโภคและธุรกิจไปอย่างไร? มาร่วมหาค าตอบกับ

บทความฉบับล่าสุดนี้ของ Krungthai COMPASS กัน
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เริ่มแล้ววันน้ี โดยต้ังแต่เดือนมี.ค. 2020 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทยอยเปิดให้

ทดลองใช้งาน 5G โดยเฉพาะ ณ จุดส าคัญทางเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพฯ และหัว

เมืองหลัก ขณะท่ี กสทช. คาดวา่จะเริม่ให้บรกิาร  5G ได้ในวงกวา้งมากขึ้นต้ังแต่เดือน 

มิ.ย. - ก.ค. 2020 เป็นต้นไป นอกจากนั้น หากมองในมุมเชิงพ้ืนท่ี ในระยะแรกๆ ของ

การใช้งาน 5G จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก่อน 

เน่ืองจาก กสทช. ก าหนดเง ื่อนไขไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2600 

MHz จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี EEC ไม่น้อยกว่า 50% 

ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รบัอนุญาต ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต ตลอดจนเป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดการลงทุนจากบรษัิทต่างชาติ 

(รูปท่ี 1)

>> 5G ในเมอืงไทยจะเริม่ใช้งานได้จรงิๆ เมื่อไร?
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นอกจากนี้ มี 6 กลุ่มจังหวัดท่ีจะได้ประเดิมการใช้งาน 5G เพ่ือปูพรมสู่เมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) และการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบรกิาร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ตามข้อก าหนด

ของ กสทช. ท่ีระบุให้ผู้รับใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีย่าน 2600 MHz จะต้องจัดให้มี

โครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนประชากร

ท้ังหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีได้รบัอนุญาต นอกจากน้ี ท่าอากาศยาน

ท่ีส าคัญๆ จะเป็นอีกพ้ืนท่ีท่ีจะได้สัมผัส 5G หลัง กสทช. ลงนามความร่วมมือกับ 

บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เพ่ือให้บรกิาร 5G ในสนามบิน 

รปูท่ี 1 Timeline การให้บรกิาร 5G ในประเทศไทย

ที่มา: กสทช. รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ยังไม่รวมแผนการประมูลคล่ืนย่ายความถ่ี 3500 MHz ซึง่สามารถรองรบั 5G ได้เชน่เดียวกัน โดยคล่ืนนี้ปจัจบุนัถูก
ใชใ้นกิจการ Microphone และดาวเทียม ซึง่จะส้ินสุดการใชง้านในเดือน มี.ค. 2021

คาดวา่ Operators จะเริม่ให้บรกิาร  5G ได้ในวงกวา้งต้ังแต่เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2020 เป็นต้นไป

2020 ก.พ. มี.ค. มิ.ย.-ก.ค. ก.พ.2021 ก.พ.2024

16 ก.พ. ประมูล
คล่ืนความถ่ี

ผู้รบัใบอนุญาต
เริม่ติดต้ังโครงข่าย

โครงข่ายคล่ืน 2600 MHz
ครอบคลุมไม่น้อยกวา่ 50% 
ของพ้ืนท่ีใน EEC

ออกใบอนุญาต

กสทช. ออกเกณฑ์
ก ากับอปุกรณ์ IoT

เริม่ให้บรกิาร  5G 
ในบางพ้ืนท่ี 

โครงข่ายคล่ืน 2600 MHz
ครอบคลุมอย่างน้อย 50% 

ของ 6 กลุ่มจงัหวดั 
Smart City

EEC
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5G มีจุดเด่นท่ีความเร็วสูง ความหน่วงต่า และรองรับการใช้งานได้หลาย Device

โดยจากรายงานของ Qorvo ซึ่งเป็นบรษัิทเซมิคอนดักเตอรข์องอเมรกิา ชี้ให้เห็นว่า

เทคโนโลยี 5G มีความเรว็สูงสุดในการรบัส่งข้อมูล (Peak data rates) มากกว่า 4G

ถึง 20 เท่า (รูปท่ี 2) อีกท้ัง 5G ยังมีความหน่วง หรอืค่าการตอบสนองต่อการรบัส่ง

สัญญาณ (Latency) ต่ากว่า 4G ถึง 10 เท่า นอกจากน้ัน 5G สามารถรองรบัจ านวน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า 4G ราว 10 เท่า อีกด้วย

>> จดุเด่นของ 5G คืออะไร?



10

5G จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะช่วยปลดล็อคข้อจ ากัดและท าให้เทคโนโลยีต่างๆ 

ทรงพลังและถูกใช้งานอย่างแพรห่ลายมากย่ิงขึ้น ท้ัง Internet of Things (IoT) ท่ี

อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่ือสาร ส่ังการ และแลกปล่ียนข้อมูลระหว่างกันแบบ Real 

Time ตลอดจนวทิยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

(Automation) ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ ง ล้วนต้องอาศัยความเร็ว สูงและ

ความหน่วงต่าของสัญญาณอินเตอรเ์น็ต ซึ่งจะท าให้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มีความ

แม่นย าสูงและความผิดพลาดน้อยท่ีสุด นอกจากน้ัน ความก้าวล้าของ 5G ยังเอ้ือต่อ

เทคโนโลยีโลกเสมือนจรงิอย่าง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality 

(VR) รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วย เช่น Cloud Computing, Machine 

Learning,  Artificial Intelligent และ Big Data เป็นต้น

รปูท่ี 2 เปรยีบเทียบข้อแตกต่างท่ีส าคัญระหวา่ง 4G และ 5G

ที่มา: Qorvo (2017) 

5G มีจดุเด่นท่ีเหนือกวา่ 4G ตรงท่ีเรว็กวา่ มีความหน่วงต่ากวา่ และรองรบัได้หลาย Device มากกวา่

Latency
(Unit: ms) 10 <1

Data Traffic
(Unit: Exabytes/Month) 7.2 50

Peak data 
rates
(Unit: Gbps)

1 20

Available 
Spectrum
(Unit: GHz)

3 30

Connection 
Density
(Unit: Connections/Km2) 100,000 1,000,000 

4G 5G

10X

20X

10X

10X

7X
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การเปลี่ยนแปลงด่านแรก คือ เปลี่ยนมือถือ โดยเม่ือ 5G พรอ้ม จะกระตุ้นให้ผู้บรโิภค

เปล่ียนอุปกรณ์ส่ือสารใหม่ ซึ่ งปัจจุบันมีผู้ประกอบการต่างเร ิ่มทยอยเปิดตัว

สมารท์โฟน (Smartphone) รุน่ใหม่ท่ีรองรับการใช้งาน 5G แล้ว อาทิ Samsung, 

Huawei, Xioami, OPPO และ LG ขณะท่ี Apple น้ันเผยว่าจะเปิดตัว iPhone รุน่

รองรบั 5G ในปี 2020 น้ี โดย Ericsson ซึ่งเป็นบรษัิทด้านโทรคมนาคมคาดการณ์ว่า

ภายในปี 2025 จะมียอดผู้ ใช้งาน 5G ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่ อนท่ี (Mobile

subscriptions) กว่า 2.6 พันล้านราย ซึ่งคิดเป็น 29% ของผู้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร

เคลื่อนท่ีท้ังหมด (รูปท่ี 3)

>> 5G จะเปล่ียนโลกของผู้บรโิภคและธรุกิจอย่างไร?
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อย่างไรก็ดี ในระยะส้ัน โดยเฉพาะครึ่งแรกของปี 2020 การเปลี่ยนมือถือใหม่ของ

ผู้บรโิภคอาจเกิดขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบ

ท้ังฝ่ังผู้ผลิต จากการหยุดชะงักของสายป่านการผลิต (Supply Chain Disruption) 

และฝ่ังผู้บรโิภคในแง่ของ Sentiment และก าลังซื้อท่ีถูกบ่ันทอนจากภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย  ท้ังน้ี IDC ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีปรกึษาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและโทรคมนาคม คาดว่า

ยอดขายสมารท์โฟนท่ัวโลกในครึง่แรกของปี 2020 จะลดลง 10.6% (yoy) ก่อนท่ีจะ

ค่อยๆ ปรบัตัวดีข้ึน หลังประเมินว่าก าลังการผลิตจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในไตรมาส 3 

ของปี 2020 ท าให้ยอดขายสมารท์โฟนท้ังปี 2020 ลดลง 2.3% (yoy) และจะกลับมา

ฟ้ืนตัวท่ี 6.3% ในปี 2021 (รูปท่ี 4) 

รปูท่ี 3 Worldwide Mobile Subscriptions by Technology

ที่มา: The Ericsson Mobility Report (พฤศจกิายน 2019)

ยอดผู้ใช้งาน 5G ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2.6 พันล้านราย ภายในปี 2025

รปูท่ี 4 คาดการณ์ Worldwide Smartphone Shipments

ยอดขายสมารท์โฟนท่ัวโลกจะลดลง 2.3% ในปี 2020 ก่อนท่ีจะฟื้ นตัว 6.3% ในปี 2021
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ที่มา: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (27 กุมภาพันธ์ 2020)
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การเปลี่ยนแปลงต่อมา คือ ผู้บริโภคจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านอินเตอรเ์น็ต

ความเรว็สูง และ แอปพลิเคชันอัจฉิริยะ ท้ังการติดต่อส่ือสาร การอัพโหลดและดาวน์

โหลดข้อมูล การท างานบน Cloud การรบัชมวดีิโอคุณภาพสูง (Ultra-high definition 

videos) และหรอืวดีิโอสตรมีม่ิงแบบ Real Time และครอบคลุมมุมมองท้ัง 360 องศา 

(360° live video streaming) หรอืแม้กระท่ังการเล่นเกมส์และ Entertainment 

อ่ืนๆ ตลอดจนการได้สัมผัสเทคโนโลยี AR และ VR ในชีวติประจ าวันมากข้ึน เช่น Show 

room สินค้าเสมือนจรงิก่อนตัดสินใจซื้อออนไลน์ (Virtual shopping malls) ท้ังน้ี 

Ericsson ประเมินว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (2021-2025) การรบัชมวดีิโอผ่านสมารท์โฟน

จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้น จากปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญอย่าง 5G โดยคาดว่าการรบัชมวดีิโอ ท้ัง

ผ่านแอปพลิเคชันวดีิโอโดยตรงและแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ท่ีมีวดีิโอฝังตัวอยู่ เช่น โซเชียล

มีเดีย จะเติบโตเฉล่ียปีละ 30% จนคิดเป็นราว 76% ของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ 

ในแต่ละเดือน (Mobile Traffic per month) จาก 63% ในปี 2019 (รูปท่ี 5)

รปูท่ี 5 Mobile Traffic by Application Category per Month

ที่มา: The Ericsson Mobility Report (พฤศจกิายน 2019)
หมายเหต:ุ Traffic from embedded video in web browsing and social media is include in the application category “Video”

ในอีก 5 ปีข้างหน้า การรบัชมวดีิโอผ่านสมารท์โฟนจะคิดเป็น 76% ของการใช้งานแอปพลิเคชันในแต่ละเดือน

นอกจากนั้น ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปสู่ Smart Living ด้วย Smart 

Device ต่าง ๆ มากขึ้น หลังจากเทคโนโลยี 5G จะก่อให้เกิดอุปกรณ์ใหม่ๆ ใน

ชีวติประจ าวัน ซึ่งมีเทคโนโลยี IoT อยู่เบ้ืองหลัง เช่น บ้านอัจฉรยิะ (Smart home) ท่ี

เคร ื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน ถูกเชื่อมต่อผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

(รูปท่ี 6) โดยผู้บรโิภคสามารถส่ังการหรอืเรยีกดูสถานะการท างานต่างๆ ผ่าน

โทรศัพท์มือถือได้ ท้ังน้ี GSMA ซึ่งเป็นองค์กรท่ีดูแลรา่งการค้าและผลประโยชน์ของ

ผู้ประกอบการโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวโลก ประเมินว่าอุปกรณ์ IoT ท้ังด้าน 

Consumer IoT และ Industrial IoT ท่ัวท้ังโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 9.1 พันล้านอุปกรณ์

ในปี 2018 เป็น 25.2 พันล้านอุปกรณ์ในปี 2025 หรอืเติบโตสูงถึงเฉลี่ยปีละ 16% โดย

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Smart building และ Smart home (รูปท่ี 7) 

63%

76%

Video

Social Networking

Software Update

Web Browsing

Audio

File Sharing

Others 2019 2025
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รปูท่ี 6 ตัวอย่าง Use Case ของ Smart Home

ที่มา: SAMSUNG, Electrolux, Google, amazon, YouTube รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 7 Growth of IoT connections by 2025

ที่มา: Deloitte, and GSMA (กันยายน 2019)
หมายเหต:ุ เปน็ขอ้มูลอุปกรณ์ IoT ท้ังในลักษณะ Cellular และ Non-cellular

อุปกรณ์ IoT จะเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 16% ภายในปี 2025

Scan QR Code เพ่ือรบัชม Use Case ของ Smart Home ผ่านวดีีโอ 

Scan Me
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ส าหรบัภาคธรุกิจนั้น 5G จะปฏิวติัการด าเนินธรุกิจสู่รปูแบบอจัฉรยิะ (Smart Business) 

ในทุกๆ อุตสาหกรรม ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และลดความเส่ียง 

เช่น การใช้เทคโนโลยี IoT มาช่วยในการคาดคะเนการเส่ือมสภาพของเคร ื่องจักร

เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที (Predictive Maintenance) ตลอดจน

การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer 

Experience) เช่น จากการใช้เทคโนโลยี AR และ VR ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่จะ

ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบรกิาร Tech Startups และการด าเนินธุรกิจในวถีิใหม่ๆ 

อี กม ากม าย  ( รู ป ท่ี  8 )  เ ช่ น  Smart Agriculture, Smart Manufacturing, 

Connected Car, Smart City และโดยเฉพาะ Smart Healthcare ซึ่งเป็นอีกหน่ึง

กลุ่มธุรกิจท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไทย ตามการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) และการต้ังเป้าหมายเป็น Medical Hub ของรัฐบาล ท้ังน้ี Krungthai 

COMPASS จะน าเสนอในแง่มุมท่ีน่าสนใจใน Section ถัดไป 

รปูท่ี 8 ตัวอย่าง Use Case ของ Smart Business

ที่มา: Ericsson, South China Morning Post, Bloomberg Technology, T-Mobile, Huawei, YouTube 
รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Smart Manufacturing
โรงงานอจัฉรยิะ

โรงงานการผลิตของ Ericsson 
โดยใช ้IoT, Automation และ AR

Smart Healthcare
การแพทย์อจัฉรยิะ

จนีทดลองผ่าตัดทางไกล 
(Telemedicine) ผ่าน 5G ส าเรจ็

Smart Agriculture
การเกษตรอจัฉรยิะ

Connected & 
Automated Car

รถยนต์อจัฉรยิะ

Smart City 
เมืองอจัฉรยิะ

ตัวอย่างแนวคิด V2V (Vehicle to 
Vehicle) และ V2X (Vehicle to 
Everything)

ตัวอย่างแนวคิด Smart City ของ
Los Angeles ประเทศสหรฐัฯ

Sunrise, Huawei และ
Agroscope รว่มกันพัฒนา Smart 
Farming ในสวติเซอรแ์ลนด์

Scan QR Code เพ่ือรบัชมตัวอย่าง Use Case 

Scan 
Me
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เทคโนโลยี 5G จะกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ผ่านการลงทุนขยาย

โครงข่ายของธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจะน าไปสู่การลงทุนของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวเน่ือง รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีใช้ประโยชน์จาก 5G ตลอดจนกระตุ้นการบรโิภค

ภาคเอกชนจากการปรบัเปล่ียนสมารท์โฟนใหม่ของประชาชน อย่างไรก็ดี ในระยะส้ัน 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นน้ี 

ท าให้การบรโิภคภาคเอกชนคงเพ่ิมข้ึนได้ยาก แต่เชื่อว่าจะฟื้ นตัวดีข้ึนในระยะกลาง

ถึงยาว

>> มองผลของ 5G ภายใต้บรบิทของประเทศไทยอย่างไร?
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5G ส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย ตามแนวโน้มการเติบโต

ของยอดขายมือถือ และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ท าให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเติบโตตามไปด้วย เช่น แผงวงจรพิมพ์ (Printed circuit boards: 

PCB) วงจรรวม หรอื IC (Integrated circuits) และสารก่ึงตัวน า (Semiconductors) 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเผชิญความท้าทาย

จากการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งท าให้มีการปิดเมือง (Lockdown) และโรงงาน

การผลิตต้องหยุดชะงักในหลายประเทศ ท้ังน้ี ไทยส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจีน

ในปี 2019 คิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดถึง 30% รองลงมา คือ อาเซียน สหรฐัฯ และสหภาพ

ยุโรป (EU) ท่ี 24% 11% และ 11% ตามล าดับ

ความเข้มข้นและความเรว็ในการใช้ประโยชน์จาก 5G ของไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจยั ท้ังเร ื่อง

ของราคาของ Device ต่างๆ ท่ีต้องอยู่ในระดับเอ้ือมถึงได้ ระยะเวลาในการเรยีนรูก้ารใช้

งาน ความพรอ้มและความเพียงพอของบุคคลากรด้าน IT และด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 

(Data analytics) และท่ีส าคัญ คือ ทัศนคติ (Mindset) ต่อการเปิดรับการน า

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ท างานร่วมกับมนุษย์ นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นเร ื่องของ

ความเส่ียงทางไซเบอร์และความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้อง

อาศัยการท างานรว่มกันระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีสอนผู้บริโภคและองค์กรให้

เปิดรับเทคโนโลยี 5G เร็วขึ้น ในยามท่ีต้องเพ่ิมระยะห่างทางสังคมและถูกกักกัน 

(Quarantine) ท าให้มีความจ าเป็นต้องท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ต้อง

ซื้อสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) และเห็นความส าคัญของการใช้หุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติในโรงงานการผลิต (Robotics & Automation) ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น Use 

case ท่ีเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาท าให้ทรงพลังมากข้ึนในอนาคต
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Section2

ท่องโลกใหม่ของ 

Smart
Healthcare
….Anywhere & Anytime
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การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยสมบูรณ์ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การอุบัติ
ของโรคใหม่ๆ เช่น Covid-19 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและ
ความคาดหวงัของผู้ป่วยต่อบรกิารด้านสุขภาพท่ีสะดวก รวดเรว็และ
ในเชิงป้องกัน (Preventive care) มากขึ้น ท่ามกลางข้อจ ากัด
ด้ านความเ พียงพอและ ปัญหาการกระจุก ตัวของ บุคลากร
ทางการแพทย์ อีกท้ังต้นทุนและค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ล้วนสรา้งโอกาสและความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ 
(Healthcare) แบบด้ังเดิม ต้องปรบัตัวให้เท่าทันและมีความยั่งยืน
มากขึ้น 



20

นอกจากนั้น ยังมีอกีปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งผลกระทบไม่ย่ิงหย่อนไป

กวา่กัน นั่นคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ท่ี

จะเข้ามาท าให้อุตสาหกรรม Healthcare เปล่ียนไปสู่รูปแบบอัจฉรยิะ 

หรอื Smart Healthcare ได้อย่างรวดเรว็และเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลต่อผู้ป่วย (Patient) และผู้ให้บริการ (Provider) ตลอดท้ัง 

Ecosystem อาทิ โรงพยาบาล คลินิก ผู้ผลิตและรา้นขายยารักษาโรค 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

(MedTech Company) รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่าง Health 

Tech Startup และแอพลิเคชันด้านสุขภาพต่างๆ ตลอดจนหน่วยงาน

ภาครัฐและบริษัทประกัน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

(Payers) และหน่วยงานท่ีดูแลด้านกฎเกณฑ์และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง (รูปท่ี 9) 

ดังนั้นใน Section นี้ Krungthai COMPASS จึงอยากชวน

ทุกท่านมาอัพเดททิศทางและเจาะลึกว่าเทคโนโลยี  5G จะก่อให้เกิด 

Smart Healthcare อย่างไร? มีความท้าทายอะไรบ้าง? และภาค

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องควรปรบัตัวอย่างไร? 

รปูท่ี 9 ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Ecosystem)

เทคโนโลยี 5G จะน ามาซึ่ง Smart Healthcare และส่งผลไปท้ัง Ecosystem

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ภาครฐั ประกันสังคม และ
บรษัิทประกัน (Payers)

โรงพยาบาล

คลินิก 

ผู้ผลิตยารกัษาโรค 

รา้นขายยา

ผู้ผลิตและจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

บรษัิทเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(MedTech Company) 

Health Tech Startup

แอพลิเคชันด้านสุขภาพ

ผู้ป่วย (Patient) 

ผู้ดูแลด้านกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบ (Regulator)



21

จบัตาปัญหาความไม่สมดุลระหวา่ง 
Demand และ Supply ทางการแพทย์
ของไทย

BOX 1
ความต้องการใช้บรกิารทางการแพทย์ (Demand) ของคนไทยจะเรง่ตัวขึ้น

จาก 2 ปัจจยัหลัก ได้แก่  1) การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวยั (Aging Society) ท่ี

เรว็และนาน โดยสหประชาชาติ (UN) คาดวา่ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 

(Aged society) ในปี 2021 ท่ีจะถึงน้ี หลังจากมีประชากรท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป

คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 20% ของประชากรท้ังหมด เทียบกับปี 2010 ท่ีอยู่ท่ี

ราว 10% ท่ามกลางแนวโน้มการมีอายุขัยท่ียืนยาวมากข้ึนของคนไทย จาก

เฉล่ีย 71.2 ปี ในปี 2000-2005 เป็น 77.7 ปีในปี 2020-20251 ล้วนท าให้

ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ เพ่ือรักษาปัญหาการเส่ือมสภาพของ

รา่งกาย ปรบัตัวสูงข้ึน และ 2) การเพ่ิมขึ้นของวถีิสังคมเมือง (Urbanization)

ส่งผลต่อพฤติกรรมการกิน การนอน การออกก าลังกาย ความเครียด และ

การเผชิญมลพิษต่างๆ อันจะสร้างความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs: Non-Communicable Diseases) เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง ท้ังน้ี ข้อมูลล่าสุดในปี 

2016 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยวา่ NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิต

ของประชากรท่ัวโลกถึง 71% เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจาก 63% เม่ือปี 2008

แต่ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ (Supply) ยังเป็นประเด็นท่ี

ท้าทายส าหรบัประเทศไทย สะท้อนผ่านอัตราส่วนจ านวนบุคลากรทางการแพทย์

ต่อประชากรท่ีต่ากวา่หลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศไทยมีแพทย์ 6 คน ต่อประชากร 

10,000 คน ขณะท่ีประเทศในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (OECD) สูงกว่าท่ี 35 คน (รูปท่ี 10)  ท าให้กระทบต่อคุณภาพและ

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อาทิ ใช้เวลานานในการรอรับการตรวจของ

ผู้ป่วย ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะการแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น ท้ังน้ี ปัญหาข้างต้น สามารถบรรเทาได้

ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือ

1 Life expectancy at birth, UN (World Population Prospect, 2019 revision)
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รปูท่ี 10 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อจ านวนประชากร

ประเทศไทยมีแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลน้อยกวา่หลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศใน OECD

ที่มา: OECD Health Statistics 2019, World Health Statistic 2019 (WHO) และกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ ส าหรบัประเทศมาเลเซยีและสิงคโปร ์เปน็ขอ้มูลป ี2009-2018 ขณะที่ประเทศอื่นๆ เปน็ขอ้มูลป ี2017
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ด้วยพลังของ 5G ผนวกกับเทคโนโลยีอื่นๆ โดยเฉพาะ IoT จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ

การดูแลสุขภาพสู่มิติใหม่ๆ เน่ืองจาก 5G มีคุณสมบัติเด่นท่ีสัญญาณความเร็วสูง 

ความหน่วงต่า และรองรบัได้หลายอุปกรณ์ ท าให้การส่ือสารแบบ Real Time ระหว่าง

บุคลากรทางการแพทย์ หรอืระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เช่น การส่งภาพถ่าย CT Scan และ MRI ซึ่งมักมีขนาดไฟล์ท่ีใหญ่ นอกจากน้ัน 

5G ยังเอ้ือต่อการใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ท่ีมีความแม่นย าสูงในทางการแพทย์มากข้ึน 

และท่ีส าคัญ คือ 5G จะท าให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้านสุขภาพและการแพทย์กับ

อินเทอร์เ น็ต ( Internet of Medical Things: IoMT) เ พ่ิม ข้ึนอย่ างมาก โดย 

MarketsandMarkets ซึ่งเป็นบรษัิทวจิัยด้านการตลาด คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าน้ี 

มูลค่า IoMT ท่ัวโลกจะเติบโตเฉล่ียปีละ 27.6% (CAGR) จาก 55.5 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

ในปี 2019 เป็น 118.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 โดยกลุ่มท่ีมีอัตรา

การเติบโตสูงสุดคือ การติดตามอาการผู้ป่วยใน (Inpatient monitoring) (รูปท่ี 11) 

และน่ันหมายถึงการสรา้งข้อมูลจ านวนมหาศาล (Access to real-time shared 

data) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวนิิจฉัยและรกัษาโรคในอนาคต รวมถึงการบรหิาร

จัดการในโรงพยาบาล จากการท างานควบคู่กับ Big data analytics และ AI โดย

จากการส ารวจผู้ให้บรกิารสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญ่ีปุ่น) ของ IDC ในปี 2019 

พบว่ากว่า 33% มีแผนลงทุนในเทคโนโลยี IoMT ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าน้ี

>> 5G จะก่อให้เกิด Smart Healthcare อย่างไร?
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ส่ิงเหล่าน้ีจะเปล่ียนอุตสาหกรรม Healthcare สู่รูปแบบ Smart Healthcare อย่าง

เต็มขั้นมากขึ้น ในลักษณะ “Decentralized” ซึ่งหมายถึงศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ

จะถูกถ่ายโอนจากบุคลากรทางการแพทย์สู่ผู้ป่วยมากข้ึน ทลายข้อจ ากัดด้าน

บุคลากรทางการแพทย์ พ้ืนท่ี และเวลา ตลอดจนช่วยประหยัดต้นทุน จาก

ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีข้อมูลต่างๆ ท่ีเคยอยู่อย่างกระจัด

กระจายจะถูกรวมศูนย์อย่างเป็นระบบ (Centralized data) มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยจะ

ได้รบับรกิารดูแลสุขภาพในรูปแบบ “P4 Medicine” ซึ่งประกอบด้วย 1) Predictive: 

สามารถคาดการณ์ปัญหาสุขภาพ 2) Preventive: การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 

3) Personalized: การดูแลสุขภาพท่ีออกแบบให้เฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล และ 

4) Participatory: ผู้ป่วยมีส่วนรว่มในการดูแลสุขภาพมากข้ึน (รูปท่ี 12)

ตัวอย่างส าคัญ ของ Smart Healthcare ในยุค 5G ได้แก่ 1) m-Health & Real-

time monitoring หรอืการตรวจตราและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ 

แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ (Wearable) แบบ Real time ซึ่งสามารถ

เชื่อมต่อซึ่งกันและกันระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 2) การแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) เช่น Teleconsultation หรอืการตรวจและวนิิจฉัยโรค

ทางไกล โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล รวมถึงระบบการผ่าตัดทางไกล 

(Remote Surgery) โดยใช้หุ่นยนต์ ตลอดการช่วยเหลือทางไกลในกรณีผู้ป่วย

ฉุกเฉิน (Remote emergency rescue) ผ่านอุปกรณ์อัจฉรยิะในรถพยาบาล 

(Ambulance) 3) การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลอย่างอัจฉริยะ (Smart 

hospital management) เช่น การตรวจตราและควบคุมภายในโรงพยาบาล 

(Intra-hospital monitoring) และการใช้หุ่นยนต์ในการล าเลียงภายในโรงพยาบาล 

(Logistics robots at hospitals) ซึ่งจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในล าดับถัดไป

รปูท่ี 11 Worldwide Internet of Medical Things (IoMT) Market

ที่มา: MarketsandMarkets (December, 2019), IDC Healthcare Insights (May, 2019)
หมายเหต:ุ * ไม่รวมญี่ปุน่

ในอีก 5 ปีข้างหน้าน้ี IoMT ท่ัวโลกจะเติบโตเฉล่ียปีละ 27.6% โดยเฉพาะด้าน Inpatient monitoring ท่ีโตสูงสุด
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33%
ชี้วา่มีแผนจะลงทุนใน IoT
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ซึ่งคิดเป็นเงนิลงทุนราว 
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16.9

ผลส ารวจผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก*
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รปูท่ี 12 แผนภาพแสดงการเปล่ียนผ่านสู่ Smart Healthcare

ที่มา: Deloitte, McKinsey & Company, WEF, Accenture และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ อ้างอิงและเทียบเคียงระยะเวลาการใชง้าน 5G-enabled Smart Healthcare จากงานวจิัยของ WEF และ Accenture (2016) โดย

ค านึงถึงการใชอ้ย่างแพรห่ลายในระดับโลกท่ัวท้ัง Healthcare Industry

ด้วยพลังของ 5G ผนวกกับเทคโนโลยีอื่นๆ จะช่วยยกระดับประสิทธภิาพ Healthcare สู่มิติใหม่ๆ

Traditional 
Healthcare

Smart 
Healthcare

AI5G

IoMT

Big Data

Blockchain

AR & VR

Genomics

3D printing

C
e

n
tr

a
li

ze
d

 D
a

ta

Wearable

Applications

Examples of 5G-enabled Smart Healthcare

ParticipatoryPredictive

Preventive PersonalizedD
e

ce
n

tr
a

li
ze

d
 h

e
a

lt
h

ca
re

Short term               Medium term            Long term

Aging Society การอุบตัิของโรคใหม่ๆ  
พฤติกรรมและ

ความคาดหวงัของผู้ป่วย
การเพ่ิมขึ้นของโรค

ไมต่ิดต่อเรื้อรงั (NCDs)
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร

ทางการแพทย์
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Logistics robots at hospital

Smart hospital Management
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m-Health หรอื Mobile Health คือการย่อเครื่องมือติดตามสุขภาพลงบน

มือถือ โดยอาศัยการเชื่ อมต่อของแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์สวมใส่ด้าน

สุขภาพการแพทย์ (Wearable Medical Device) ท่ีมีเซ็นเซอรห์รอืเทคโนโลยี

ตรวจวัดสุขภาพในมิติต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Smart Watch ท่ีหลายคนคุ้นเคย 

ซึ่งนอกจากการวัดข้อมูลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอย่างระดับการเต้นของหัวใจ 

จ านวนก้าวการเดิน และการเผาผลาญพลังงานแล้ว ปัจจุบันน้ีได้มีการพัฒนา

ให้สามารถวัดความดัน (Blood pressure) ระดับน้าตาลในเลือด (Glucose) 

และคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG) อีกด้วย ซึ่ งข้อมูลจาก 

Wearable เหล่าน้ีจะสามารถเรยีกดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย อีกท้ัง

ยังถูกเชื่ อมต่อหรอืส่งสัญญาณเตือนไปยังญาติผู้ดูแลและบุคลากรทาง

การแพทย์อีกทอดหน่ึง เรียกได้ว่าเป็นการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลท่ีเคยอยู่นอก

โรงพยาบาลได้มากขึ้น ดังน้ัน m-Health จึงเป็นเคร ื่องมือส าคัญในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและมีผลต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องในหลายๆ ด้าน 

(รูปท่ี 13) 

m-Health & Real-time monitoring:  เมื่อ 5G ท าให้ข้อมูลสุขภาพอยู่บนมือถือ

และเชื่อมต่อถึงกัน

m-Health คืออะไร? จะช่วยการดูแลสุขภาพอย่างไรในยุค 5G?

รปูท่ี 13 ตัวอย่าง Wearable Medical Device และผลกระทบต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูลจาก Wearable Medical Device จะถูกส่งไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะท าให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธภิาพมากขึ้น

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เพ่ิมความเร็วและความแม่นย าในการ

วินิจฉัยโรค รวมถึงจับสัญญาณเสี่ยง 

(Detect early warning signs) 

การให้ค าแนะน าเพ่ือปรับพฤติกรรม

ผู้ป่วยให้เหมาะสม ลดการกระจกุตัวของ

ผู้ป่วยและลดต้นทุนในโรงพยาบาล

โรงพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์

ช่วยให้สามารถติดตามดูแลสุขภาพได้

ดี ข้ึน จากการวัดค่า และการประเมิน

สถานะด้วยตนเองได้เบื้ องต้น (Self-

management) ตลอดจนลดการพบ

แพทย์โดยไม่จ าเป็น และลดระยะเวลาใน

การพักรักษาในโรงพยาบาล

ผู้ป่วย/ญาติหรอื
คนดูแลผู้ป่วย

สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปยกระดับการ

คิดเบี้ยประกันที่ เหมาะสมกับความ

เสี่ยงของแต่ละบุคคล ตลอดจนการ

ค านวณวงเงนิประกัน และการน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์

มากข้ึน

บรษัิทประกัน/
ประกันสังคม

สามารถน าข้อมูลไปต่อยอดในการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจน

เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตการ

ด าเนินธุรกิจที่ผนวกเทคโนโลยีมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี อาจเผชิญการแข่งขันจาก

ผู้เล่นใหม่ๆ

ผู้ผลิตยา เครื่องมอื
และอุปกรณ์

ทางการแพทย์

Wearable medical device

ตัวอย่าง Wearable medical device ผลกระทบต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคัญ

Smart watch

Biosensor 
Patch

Smart belt

Smart shoes

Smart Clothes

Blood pressure,  

Glucose, ECG 

monitor

Fall detection

Movement monitor

Respiratory 
Rate measure

Tracking fitness

Data

Data
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การใช้ Wearable Medical Device ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 28%

จาก 7.4 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2018 เป็น 32.4 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ 

ในปี 2024 จากการคาดการณ์ของ Mordor Intelligence ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีปรกึษา

และวจิัยด้านตลาด (รูปท่ี 14) เนื่องจากแรงสนับสนุนทางด้าน Supply ตาม

การพัฒนา Wearable Medical Device ให้มีความหลากหลาย ท้ังในเชิง

อุปกรณ์และฟังก์ชันการใช้งาน โดยคาดว่าจะมีความใกล้เคียงกับอุปกรณ์

ทางการแพทย์มากข้ึน อีกท้ังมีความแม่นย าสูงข้ึน ส่วนหน่ึงจากความก้าวล้า

ของเทคโนโลยีและการผนวก AI เพ่ือเพ่ิมมิติของผลิตภัณฑ์ เช่น สามารถระบุ

ปัญหาทางสุขภาพเบ้ืองต้น นอกจากน้ัน การเข้ามาจับตลาดสุขภาพของ

ผู้ประกอบการ Technology เช่น Google ก็เป็นอีกแรงผลักดันส าคัญ ขณะท่ี 

เทคโนโลยี 5G จะช่วยปลดล็อคข้อจ ากัดด้านสัญญาณ ความเรว็ และจ านวน

การรองรบั Device

แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

รปูท่ี 14 มูลค่าตลาด Wearable Medical Device ท่ัวโลก

คาดวา่ตลาด Wearable Medical Device ท่ัวโลกจะเติบโตเฉล่ียสูงถึงปีละ 28% ในช่วงปี 2018-2024

ที่มา: Mordor Intelligence (2019)
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นอกจากน้ัน ด้าน Demand ก็มีส่วนส าคัญในการผลักดันการเติบโต เน่ืองจาก

กระแสรักสุขภาพมากข้ึนของผู้บรโิภค ท่ามกลางชีวติท่ีผูกติดกับมือถือและ

อินเตอร์เน็ต ท าให้จะเห็นการใช้งาน Wearable Medical Device และ

แอปพลิเคชันด้านสุขภาพมากข้ึน เฉกเช่นในประเทศสหรฐัฯ ท่ีจากผลส ารวจ

ของ Accenture ซึ่ งเป็นบรษัิทท่ีปรกึษาด้านธุรกิจ พบว่าชาวอเมรกัินใช้  

Wearable Medical Device เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจาก 9% ในปี 2014 เป็น 21% ใน

ปี 2016 ก่อนจะปรับข้ึนมาอยู่ท่ี 33% ในปี 2018 ขณะเดียวกัน การใช้งาน

แอปพลิเคชันด้านสุขภาพก็เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน (รูปท่ี15) อย่างไรก็ดี 

การตอบรบั Wearable Medical Device ใหม่ๆ จะข้ึนอยู่กับระดับราคาท่ีต้อง

ไม่สูงจนเกินไป มีความปลอดภัย และสามาถใช้งานง่าย (User Friendly)

เป็นส าคัญ

ดังนั้น จะเห็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อกันท้ัง Ecosystem 

เต็มท่ีมากขึ้น มากกว่าปัจจุบันท่ีกระจุกแต่กลุ่มผู้บรโิภคเพ่ือสุขภาพการกีฬา 

(Sports and Fitness) แต่ยังขาดการเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาล บุคลากร

ทางการแพทย์ รวมถึงบรษัิทประกัน ซึ่งส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กับการขยับตัวของ

องค์กรเหล่าน้ี โดยเฉพาะด้านการวางระบบการจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ท่ีเหมาะสม 

รปูท่ี 15 สัดส่วนชาวอเมรกัินท่ีใช้ Wearable Medical Device และแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพ

ผลส ารวจชี้ชาวอเมรกัินใช้ Wearable Medical Device และแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพ เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง

ที่มา: Accenture (2018)
หมายเหต:ุ จากการส ารวจผู้บรโิภคชาวอเมรกัินกวา่ 2,301 ราย
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Telehealth หรอื Telemedicine คือ การแพทย์ทางไกล โดยอาศัยเทคโนโลยี

ส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication) ในการตรวจวนิิจฉัยและรกัษา

โรค โดยผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน 

เช่น การปรกึษาทางไกล (Teleconsultation) ท่ีแพทย์สามารถส่ือสารกับ

ผู้ป่ วยหรอื ส่ือสารกับแพทย์ เฉพาะทางผ่าน Video Conference และ

แอปพลิเคชันบนมือถือ ท าให้เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล อีกท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนของท้ังผู้ป่วย

และผู้ให้บรกิารทางการแพทย์อีกด้วย อย่างไรก็ดี ส่ิงน้ีไม่ใช่เร ื่องใหม่ และ

มีการพูดถึงและเร ิ่มให้บรกิารกันมาระยะหน่ึงแล้วท้ังในและต่างประเทศ 

ค าถาม คือ 5G จะท าให้การแพทย์ทางไกลไปได้ไกลกวา่นี้อย่างไร? 

ค าตอบ คือ 5G จะปลุก Telehealth ให้แพร่หลาย และขยายวงกว้างกว่า

การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ด้วยเทคโนโลยี 5G ท่ีจะท าให้สัญญาณการส่ือสารเรว็ข้ึน 

ไม่สะดุด รองรับการส่ือสารในรูปแบบวดีีโอท่ีคมชัดและ Real Time รวมถึง

การผนวกเทคโนโลยี AR และ VR และความคุ้นชินกับการใช้บรกิารผ่าน

แพลตฟอรม์ จะยิ่งส่งเสรมิให้ Telehealth มีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยมมาก

ข้ึนในอนาคต ท้ังการปรกึษาทางไกลท่ีขยายสู่โรคท่ีซับซ้อนมากข้ึน การผ่าตัด

ทางไกล (Remote Surgery) โดยอาศัยหุ่นยนต์ท่ีถูกส่ังการผ่านสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงที (Remote 

Emergency Rescue) โดยการเชื่ อมต่อรถพยาบาล (Ambulance) กับ

แพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งหลายหน่วยงานเร ิม่ทดลองการใช้งานบ้างแล้ว

Telehealth: ไกลแค่ไหนก็ใกล้ ในยุค 5G

Telehealth คืออะไร? 5G จะเข้ามาช่วยอย่างไร?

ส่องตัวอย่าง Use Case ด้าน Telehealth ในยุค 5G 

ปัจจบุันน้ีในต่างประเทศได้เปิดบรกิารปรกึษาแพทย์ทางไกลและมีแนวโน้ม

เติบโตสูง โดยผู้ป่วยสามารถเลือกและนัดหมายเวลาปรกึษาแพทย์ผ่าน

แอปพลิเคชันท่ีเป็นเสมือนแพลตฟอรม์กลางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนท่ี

จะพบแพทย์ในรูปแบบ Video Call อย่างเช่นในประเทศสหรัฐฯ ท่ีมี 

Startup น าเสนอแอปพลิเคชันลักษณะน้ี อาทิ CareClix, Doctor On 

Demand, AmWell, Teladoc และ iCliniq ขณะท่ีบางรายมีการผสาน

เทคโนโลยี VR ในการให้บรกิารด้วย เช่น XRHealth ซึ่งคาดว่าในอนาคต

จะได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเม่ือ 5G ช่วยปลดล็อคในหลายๆ ด้าน 

สอดคล้องกับงานวจิัยของ Global Market Insights ซึ่งเป็นบรษัิทวจิัย

ด้านตลาดและท่ีปรกึษทางธุรกิจท่ีคาดวา่ Teleconsultation ในสหรฐัฯ 

จะโตเฉลี่ยปีละ 18.9% ในช่วงปี 2018-2025

การปรกึษาด้านสุขภาพทางไกล (Health Teleconsultation) 



30

ส าหรบักรณีประเทศไทย ก็เริม่เห็นบรกิารในลักษณะเดียวกันมากขึ้น เช่น 

โรงพยาบาลสมิติเวชเปิดให้บรกิาร “Virtual Hospital” โรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร์น าเสนอ “บ ารุงราษฎร์เอนิแวร์” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ 

แอปพลิ เคชั น  “Doctor Raksa” ซึ่ ง เป็ น  Startup สัญชา ติ ไทย 

นอกจากน้ัน ยังมี Startup อ่ืนๆ เช่น แอปพลิเคชัน “Ooca” ท่ีให้บรกิาร

ปรกึษาจิตแพทย์และนักจิตวทิยาออนไลน์ และ “Chiiwii Live” แอป

พลิเคชันปรกึษาแพทย์เฉพาะทาง ขณะท่ีโรงพยาบาลในสังกัดภาครฐัก็

เร ิ่มขยับตัว เช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ จับมือธนาคารกรุงไทย 

เปิดตัวระบบการให้ค าปรกึษาแนวทางการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยท่ีต้อง

พบแพทย์เฉพาะทางทางไกลผ่านระบบ Video Conference ขณะท่ี

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวรน ารอ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอรูจ้ัก

คุณ” (NU MED) ท่ีเน้นให้บรกิารใน 4 โรคหลัก คือ เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง โรคทางจอตา และโรคผิวหนัง ส่วนโรงพยาบาลศิรริาชด าเนิน

โครงการ SITEL (Siriraj Center of Telemedicine) เพ่ือติดตาม

อาการและให้ค าปรกึษาผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดไปแล้วแต่ไม่สะดวก

เดินทางมาพบแพทย์ (รูปท่ี 16)

รปูท่ี 16 ตัวอย่างแอปพลิเคชันส าหรบั Health Teleconsultation

มีหลากหลาย Startup และโรงพยาบาลท้ังในและต่างประเทศ ท่ีให้บรกิาร Health Teleconsultation แล้ว

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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อย่างไรก็ดี การปรึกษาแพทย์ทางไกลยังมีความท้าทายท่ีรอการข้าม

ผ่าน สะท้อนจากบทเรยีนในประเทศสหรัฐฯ ท่ีแม้การปรกึษาแพทย์

ทางไกลจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แต่ปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานเป็น

สัดส่วนน้อย โดยผลส ารวจ ของ J.D. Power ซึ่งเป็นบรษัิทวจิัยข้อมูล

ผู้บรโิภค พบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 9.6% เท่านั้นท่ีเคยใช้บริการ 

Health Teleconsultation ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยความกังวลหลัก

ท่ีกดดันความนิยมใช้งาน คือ ข้อกังขาเก่ียวกับคุณภาพการวนิิจฉัย

และค าแนะน าในการรกัษาโรค ค่าใช้จ่าย การเบิกเงนิค่ารกัษาพยาบาล

กับบรษัิทประกันหรอืระบบสุขภาพของท่ีท างาน และความต้องการ

ปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวในยามป่วยไข้ (รูปท่ี 17)

รปูท่ี 17 ผลส ารวจผู้บรโิภคชาวอเมรกัินต่อ Health Teleconsultation

ชาวอเมรกัินเพียง 9.6% เท่าน้ันท่ีเคยใช้บรกิาร Health Teleconsultation ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา

ที่มา: J.D. Power (July 2019) 
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หากค่าบรกิารต่ากวา่การไป
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8.7%
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18-24 35-44 65+ ปี
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หลายประเทศในเอเชียเริม่ทดลองและมีแนวปฏิบัติในการผ่าตัดทางไกล

แล้ว เช่น  เ ม่ือปี  2019 ท่ี ผ่านมา แพทย์ในประเทศจีนประสบ

ความส าเรจ็ในการทดลองผ่าตัดทางไกลด้วยสัญญาณ 5G เป็นครัง้แรก

ของโลก โดยแพทย์ได้ท าการผ่าตัดผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ละวดีิโอ

ความคมชัดสูง ซึ่ งเชื่ อมต่อการส่ังการสู่หุ่นยนต์ผ่าตัด (Surgical 

Robots) ในโรงพยาบาลปลายทางของผู้ป่วย อาทิ การผ่าตัดกระตุ้น

สมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation หรอื DBS) ของผู้ป่วยท่ี

เป็นโรค Parkinson ท่ีอยู่ห่างไกลออกไปจากโรงพยาบาลกว่า 3,000 

กิโลเมตร ท้ังน้ี ด้วยคุณสมบัติเด่นของ 5G ท่ีมีสัญญาณความเรว็สูง

และความหน่วงต่า ท าให้ลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดและ

สูญเสียชีวติ ขณะท่ีในอินเดียได้มีการใช้หุ่นยนต์เพ่ือช่วยผ่าตัดทางไกล

ส าหรบัผู้ป่วยโรคหัวใจ ส่วนในญ่ีปุ่นพบว่า Japan Surgical Society 

ได้เร ิม่ก าหนดแนวทางการผ่าตัดทางไกล (Telesurgery Guidelines) 

อย่างชัดเจนแล้ว

ในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดวา่หุ่นยนต์เพ่ือการผ่าตัดท่ัวโลกจะขยายตัวเฉลี่ย

ปีละ 12.1% จากท่ีมีมูลค่าราว 6.7 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2020 

เพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวเป็น 11.8 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2025 ตาม

การประมาณการของ MarketsandMarkets (รูปท่ี 18) หลังจาก

ปัจจุบันน้ีมีหลายประเทศได้น าหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดมากข้ึน 

ขณะท่ีผู้ประกอบการหลายรายก็เดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์เหล่าน้ี เช่น 

หุ่นยนต์ Da Vinci ของบรษัิท Intuitive Surgical เป็นต้น

การผ่าตัดทางไกล (Remote Surgery) และการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินทางไกล (Remote Emergency Rescue)

รปูท่ี 18 คาดการณ์มูลค่าตลาดของหุ่นยนต์ในการผ่าตัด (Surgical Robots) ท่ัวโลก

หุ่นยนต์ในการผ่าตัดจะเติบโตเฉล่ียปีละ 12.1% ในช่วงปี 2020-2025

ที่มา: MarketsandMarkets (2019)
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CAGR
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จีนทดลองการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางไกล (Remote Emergency 

Rescue) โดยอาศัยสัญญาณ 5G เม่ือปี 2019 ท่ีผ่านมา โดยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญท่ีอยู่ ณ โรงพยาบาล สวมใส่แว่นตา VR เพ่ือตรวจสอบ

สถานการณ์ภายในรถฉุกเฉิน (Smart ambulances) อีกท้ังข้อมูล

ต่างๆ เช่น คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) และภาพถ่าย

อัลตราซาวด์ของผู้ป่วยฉุกเฉิน จะถูกเชื่อมต่อไปยังจอแสดงผลท่ีห้อง

ฉุกเฉินในโรงพยาบาลอย่าง Real Time ท าให้แพทย์ท่านน้ันสามารถ

วนิิจฉัยอาการ (Remote Diagnosis) และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าท่ีท่ี

อยู่บนรถฉุกเฉินเพ่ือให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วยได้ นอกจากน้ัน 

เม่ือเคสฉุกเฉินน้ีมาถึงโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งรบัรูข้้อมูลมา

พอสมควรแล้ว สามารถเตรยีมพร้อมเพ่ือการรักษาท่ีตรงจุดและ

ทันท่วงที (รูปท่ี 19) นอกจากน้ัน Krungthai COMPASS มองว่าหาก

มีการพัฒนา Smart City และ Connected Car อย่างสมบูรณ์แบบ 

จะก่อให้เกิดระบบการบรหิารจัดการจราจรอัจฉรยิะ (Smart Traffic 

Management) จนมีความเป็นไปได้ท่ีจะเอ้ืออ านวยให้รถฉุกเฉิน

สามารถเดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้รวดเรว็ข้ึน

รปูท่ี 19 จีนทดลองการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางไกล (Remote Emergency Rescue) ผ่าน 5G

ที่มา: http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/19/c_138155940.htm
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นอกจากนั้น ยังมีการช่วยเหลือผู้ป่วยทางไกลในกรณีผู้ป่วยวิกฤติ 

(ICU) หรอือาจถกูเรยีกในอีกชื่อวา่ e-ICU หรอื Tele-ICU ซึ่งเป็นการ

รกัษาผู้ป่วยท่ีอยู่ในข้ันวกิฤติ โดยแพทย์ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในห้อง ICU 

เดียวกันกับผู้ป่วย แต่สามารถให้ค าแนะน าการรกัษาผู้ป่วยผ่านระบบ 

Video Conference และการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน

กับการช่วยเหลือผู้ป่วยในรถฉุกเฉินท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งจะท า

ให้แพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เช่น ในกรณีของ 

Northwell Health ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารด้านการดูแลสุขภาพในสหรฐัฯ 

เผยว่าหลังจากใช้ e-ICU ท าให้ช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวติ (ICU 

Mortality Rate) ลง 20%2

ตัวอย่างการเข้ามาของ 5G ท่ีจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ท่ี Krungthai COMPASS ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

เท่านั้น ยังมีการใช้ประโยชน์จาก 5G ควบคู่กับเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น IoT

และ VR/AR ในวงการ Healthcare อีกหลายกรณี เช่น การก้าวสู่

โรงพยาบาล อัจฉร ยิะ  (Smart Hospital) ซึ่ ง ปั จ จุ บัน น้ี หลาย

โรงพยาบาลท้ังในและต่างประเทศก าลังปรบัตัวไปสู่ส่ิงน้ี อาทิ การจัด

ให้มีระบบจองคิวหรอืลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน การ

พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic health record: 

EHR) และการเชื่ อมต่อข้อมูลภายในโรงพยาบาลและระหว่าง

โรงพยาบาลในเครอื เช่น ข้อมูลประวัติผู้ป่วย ข้อมูลภาพเอกซเรย์ 

ข้อมูลยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการเชื่อมข้อมูลกับ

หน่วยงานท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน เช่น บรษัิทประกันและ

ประกันสังคม (Payers) การมีระบบท่ีท าให้ผู้ป่วยสามารถเรยีกดู

ข้อมูลการรักษาของตัวเองได้ การมีตู้ Kiosk ให้ผู้ป่วยลงทะเบียน 

กรอกข้อมูลสุขภาพเบ้ืองต้น และจ่ายเงนิเองเม่ือมาใช้บรกิาร เป็นต้น 

ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีจะไหลล่ืนมากข้ึนเม่ือมีเทคโนโลยี 5G เป็นตัวกลาง

นอกจากนั้น 5G จะยกระดับการบรหิารจดัการภายในโรงพยาบาลสู่อีกขั้น

ของ Smart Hospital เช่น 1) ระบบการตรวจตราส่ิงของภายใน

โรงพยาบาล (Smart Asset Tracking in Hospital) โดยอาศัย

เทคโนโลยี RFID  (Radio Frequency Identification)3 และท างาน

รว่มกับเทคโนโลยี IoT และ 5G ท าให้อุปกรณ์และเคร ื่องมือทางการ

แพทย์จะถูกเชื่ อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่ งจะท าให้ทราบ

ต าแหน่งท่ีอยู่แบบ Real Time ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์บรหิาร

จัดการภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 2) การ

ใช้หุ่นยนต์เพ่ือการล าเลียงในโรงพยาบาล (Logistics Robots at 

Hospitals) และหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล ดังเช่นในกรณีประเทศจีนท่ี

ได้น าหุ่นยนต์มาใช้ในการสู้ภัย Covid-19 (Box 2)

2 https://www.usa.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2018/20180306-northwell-health-
improves-patient-care-and-satisfaction-with-philips-integrated-patient-monitoring-solutions.html
3 เปน็การระบุขอ้มูลต่างๆ ของส่ิงของ เชน่ หมายเลขผลิตภัณฑ์ โดยใชค้ล่ืนความถ่ีวทิยุ
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จนีงดัพลัง 5G และสารพัดเทคโนโลยี 
สู้ภัย Codvid-19

BOX 2 การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้สร้างความเสียหายและทระทบกระเทือนไป

ยังทุกภาคส่วนท่ัวโลก อย่างไรก็ดี เหตุการณ์น้ีอาจกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคัญ

ท่ีกระตุ้นให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานในชีวิตจริงมากข้ึน ดังเช่น

ตัวอย่างในประเทศจีนท่ี Krungthai COMPASS ได้รวบรวมไว ้ดังน้ี

 หุ่นยนต์อัจฉรยิะ (Smart robots) ควบคู่กับ 5G และ AI ถูกน ามาช่วย

ในการดูแลรกัษาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีน เช่น การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ

ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล การล าเลียงยารักษาโรค (Drug Logistics) และ

คัดกรองผู้ติดเช้ือเบ้ืองต้น เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือเพ่ิมเติมของ

บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการใช้โดรน ท้ังเพ่ือการขนส่งส่ิงของ พ่นยา

ฆ่าเช้ือ และตรวจวดัอุณหภูมิของประชาชน เป็นต้น 

 จนียังได้พัฒนา Smart Device ต่างๆ เพ่ือตรวจจบั เฝ้าระวงั และรกัษา

ผู้ติดเชื้อ เช่น การใช้กล้องถ่ายภาพตรวจวดัอณุหภูมิ (5G Thermal Imagers) 

ท่ีผูกกับระบบ Environmental-Data Algorithms ท าให้สามารถระบุและ

ตรวจจับบุคคล (Tracking) ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือได้ นอกจากนั้น มีการ

พัฒนาหมวกกันน็อคอัจฉริยะ (Smart Helmets) ท่ีสามารถวัดอุณหภูมิ

ของผู้คนท่ีอยู่ในรัศมี 5 เมตร และมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ท่ีมีอุณหภูมิสูงจน

เข้าข่ายเส่ียงติดเช้ือ อีกท้ัง จีนได้อาศัย Big Data Analytics และเทคโนโลยี

การจดจ าใบหน้า (Facial Recognition) โดยการติดต้ังกล้องจดจ าใบหน้า 

พรอ้มเครื่องมือตรวจจับอุณหภูมิ ท าให้ตรวจสอบได้ว่าใครมีความเส่ียงติดเช้ือ 

แต่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย อีกท้ังยังตรวจจับผู้ท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการ

กักกันตัวเอง (Self-Quarantine) อีกด้วย 
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 โรงพยาบาลในประเทศจนีได้ใช้สัญญาณ 5G ในการให้บรกิารปรกึษาและ

วินิจฉัยโรคทางไกล (Teleconsultation) ท้ังระหว่างผู้เส่ียงติดเช้ือและ

บุคลากรทางการแพทย์ และระหวา่งบุคลากรทางการแพทย์กับผู้เช่ียวชาญและ

นักวจิัย ในการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบ Real Time นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางไกล (Remote CT Scans) และการใช้เทคโนโลยี 

AI เพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือจากภาพ CT Scans โดยระบุความแตกต่างระหว่าง

ผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ Covid-19 กับผู้ป่วยโรคปอดติดเช้ือท่ัวไป ซ่ึงนอกจากช่วยคัด

กรองผู้เข้าข่ายติดเช้ือเบื้องต้นโดยไม่ต้องตรวจเชิงลึกแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาวคัซีนป้องกันโรคอีกด้วย 

 แอพปลิเคชัน “Close Contact Detector” ถูกพัฒนาขึ้น โดยแอป

พลิเคชันน้ีจะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองมีความเส่ียงติดเช้ือมาก

น้อยเพียงใดจากข้อมูลการเดินทางผ่านแหล่งท่ีมีผู้ติดเช้ือหรือผู้ท่ีใกล้ชิดผู้ติด

เช้ืออาศัยอยู่ หรือเคยเดินทางผ่าน กล่าวคือ เม่ือประชาชนลงทะเบียนผ่านการ

สแกน QR Code และระบุเลขประจ าตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ ระบบน้ีจะ 

Track ประวัติเส้นทางโทรศัพท์ และประมวลผลเทียบฐานประวัติผู้ท่ีได้รับการ

ยืนยันว่าติดเช้ือ ว่าประชาชนคนน้ันเคยใกล้ชิดด้วยมากแค่ไหน ซ่ึงจะช่วยให้

ประชาชนสามารถรูตั้ว หลีกเล่ียงและป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้

ที่มา: BBC, Xinhua, Ecns.cn, CGTN, Asia Times, China.org.cn, Chiadaily รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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เสียงสะท้อนจากต่างประเทศชี้ส่ิงท่ีกังวลหลักๆ คือ เรื่องต้นทนุของเทคโนโลยี โดยผล

ส ารวจผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพ (Healthcare Providers) ในประเทศอังกฤษของ 

Deloitte พบว่ากว่า 56% ยกให้ประเด็นเร ื่องต้นทุนคือความท้าทายอันดับ 1 (รูปท่ี 

20) เช่นเดียวกับผลส ารวจผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพท่ัวท้ังโลกของ Philips ท่ีพบว่ากว่า 

46% มองว่าอุปสรรคหลักๆ คือต้นทุนสูง (รูปท่ี 21) 

ความท้าทาย และค าแนะน าทางธุรกิจ

>> อะไรคือความท้าทายในการน า 5G และเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในอตุสาหกรรม 

Healthcare?
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นอกจากนั้น ผลส ารวจยังสะท้อนวา่องค์ความรู ้ทัศนคติ และความเชื่อมั่น ท้ังฝั่ งผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์ คืออีกด่านปราการส าคัญท่ีจะสกัดก้ันการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มท่ี 

ท้ังประเด็นเร ื่องของความเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมของผู้ให้บรกิารด้าน

สุขภาพ ความท้าทายจากความปลอดภัยของข้อมูล ทัศนคติและการสอนผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานเทคโนโลยีและ Smart Device ต่างๆ ระบบการดูแล

สุขภาพของภาครัฐท่ีอาจไม่เอ้ือ รวมถึงกฎระเบียบของทางการท่ีอาจปรับตัวไม่ทัน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

รปูท่ี 20 ผลส ารวจต่อความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพในประเทศอังกฤษ 

ที่มา: Deloitte research and analysis based on survey commissioned from Sermo, 2019.

What are the top 3 challenges your organisation is currently facing in implementing 
digital technologies?

56%

11%

10%

8%

6%

6%

3%

1%

Cost of technology

Finding the right technologies

Complexity of technology

Bureaucracy in health care

Training staff to use technology

Convincing staff of the benefits of technology

Existence of evidence of outcomes

Scaling up the use cases of technologies

รปูท่ี 21 ผลส ารวจต่อความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีของผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพท่ัวโลก

ที่มา: Philips Future Health Index (2016) และ Deloitte (2018)
หมายเหต:ุ *Those surveyed were asked to select their top three perceived barriers

Top perceived barriers to connected technology adoption from healthcare professionals*

46%

29%

25%

24%

22%

22%

19%

19%

19%

15%

15%

8%

Cost of devices

Privacy concerns/data security

Health system bureaucracy

Training for patients to use new systems/technologies

Attitude of patients to adopt new systems/technologies

Trust in accuracy of data collected by the devices

Attitude of healthcare professionals to adopt new systems/technologies

Awareness of devices

Government health-related regulation/policy

Technology to run/charge devices in people’s homes

Confidence that patients can understand the data

Confidence that healthcare professionals can understand the data
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ก่อนอื่นต้องตระหนักว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

การอุบัติข้ึนของ 5G ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นโอกาสส าคัญในการ

ยกระดับธุรกิจ Healthcare ในลักษณะ Digital Transformation โดยส่ิงเหล่าน้ีจะมา

เสรมิธุรกิจ มากกว่าจะ Disrupt ธุรกิจ และจะช่วยให้สามารถรบัมือกับการเปล่ียนแปลง

เชิงโครงสร้างในหลายๆ อย่าง เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเข้มข้นข้ึน [Box4] 

อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีปรับตัวไม่ทันการณ์อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ได้ ดังน้ัน การทบทวน

ปัญหา (Pain Points) ในปัจจุบัน การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา Use 

cases และการสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

Literacy) จึงเป็นจุดเร ิม่ต้นท่ีดี 

การรว่มลงทนุกับ Strategic Partner คือกลยุทธ์ท่ีส าคัญ (รูปท่ี 22) เช่น การท าธุรกิจ

ร่วมกับสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ (HealthTech Startup) และสตาร์ทอัพด้านประกัน

ชีวติ (InsurTech Startup) ในไทย ซึ่งมีจุดเด่นด้านนวัตกรรม และมีความคล่องตัวสูง 

อีกท้ังยังมีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนไทยมากกว่าสตาร์ทอัพต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันธุรกิจสุขภาพการแพทย์แบบด้ังเดิม เช่น โรงพยาบาล มีข้อได้เปรยีบด้าน

ความน่าเชื่อถือ ท าให้การท าธุรกิจรว่มกันจึงเป็นส่วนผสมท่ีลงตัว ในยุคท่ีเส้นแบ่งเขต

แดนระหว่างธุรกิจค่อยๆ จางหายไปมากข้ึน (Boundary Blur)

>> ธรุกิจ Healthcare ในไทย ควรปรบัตัวอย่างไร และต้องค านึงถึงอะไรบ้าง

รปูท่ี 22 Collaboration Framework

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

อุตสาหกรรม Healthcare ควรรว่มมือหรอืเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับหลายๆ ภาคส่วน

ผู้ป่วย (Patient) 

โรงพยาบาล/คลินกิ

ภาครฐั ประกันสังคม และ
บรษัิทประกัน (Payers)

Startup/
Venture Capital

 บรษัิทเทคโนโลยีทางการแพทย์  
(MedTech companies)

 ผู้ผลิต/จ าหน่าย Wearable 
Medical Device

Connectivity & Data 
Infrastructure Providers
 Telecommunication Companies
 Cloud storage providers 

Banking

m-Health & Real-time monitoring Teleconsultation

Remote Surgery Smart Hospial
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กรณีตัวอย่างการรว่มลงทุนใน Startup ของ
โรงพยาบาลในต่างประเทศ

BOX 3 Mayo Clinic ซึ่งเป็นโรงพยาบาลท่ีมีชื่ อเส่ียงในอเมริกา ร่วมกับ Arizona 

State University ก่อต้ัง “MedTech Accelerator” เพ่ือลงทุนใน Startup 

โดยเม่ือกลางปี  2019 ท่ี ผ่านมา ได้ คัดเลือก Digital Health Startups 

จ านวน 6 ราย ได้แก่ BioInteractive Technologies, GYANT, Hexoskin, 

Life365 Inc., Safe และ Securisyn (รูปท่ี 23) เ พ่ือเข้าร่วมโครงการ

บ่มเพาะ พัฒนา เรยีนรู ้ลงทุน และน ามาต่อยอดธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 23 Digital Health Startups ท่ี MedTech Accelerator รว่มลงทุน

Startups ท่ีเข้าตาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Telemedicine และ Wearable Medical Device

อุปกรณ์สวมใส่อัจฉรยิะ (Intelligent wearable) 
เพ่ือช่วยรกัษาโรค

ผลิต Medical Device เก่ียวกับทางเดินหายใจ

น า AI และการส่งข้อความ มาช่วยในการวนิิจฉัย
และรกัษาโรค

เส้ืออัจฉริยะ (Wearable Shirt) ท่ีมี Censor และ AI
ส าหรับผู้ป่วยรอการพักฟื้ นท่ี บ้าน และเช่ือมต่อกับ
บุคคลกรทางการแพทย์ในลักษณะการแพทย์ทางไกล

การแพทย์ทางไกล (Remote Patient Monitoring) 
ภายใต้แนวคิด “One Connection. Many Solutions.”

แอพปลิเคชันส าหรบัปรกึษาปัญหาสุขภาวะทางเพศ 
ในลักษณะ Virtual Physician Services
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ข้อมูลนั้นส าคัญ แต่การน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างปลอดภัยส าคัญกว่า อย่างท่ีกล่าวไป

ก่อนหน้าว่าการน าเทคโนโลยี IoT และ 5G มาใช้ในอุตสาหกรรม Healthcare จะ

ก่อให้เกิดข้อมูลมหาศาล แต่ข้อมูลเหล่าน้ันจะไม่เกิดประโยชน์หากปราศจากการ

วเิคราะห์ (Data Analytics) และการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการวนิิจฉัยและ

รกัษาโรค รวมถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ป่วย (Patient Experience) ดังน้ัน 

การวางระบบโครงสรา้งการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้

ท้ังระบบนิเวศ (Ecosystem) ในลักษณะระบบเปิดแบบ Open API (Application 

Programming Interface) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีบทบาทการเป็น

นักวทิยาศาสตรข้์อมูลมากข้ึน และการรกัษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Cybersecurity & Data Privacy) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น อย่างไรก็ดี ต้องอาศัยการ

ท างานรว่มกันระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะในการก าหนดมาตรฐานกลาง 

และกลยุทธ์ด้านสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ (National Digital Health Strategy) 

การรักษาความเชื่อมั่นเป็นอีกเรื่องท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะความเชื่อม่ัน (Credibility) 

ยังคงเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการแพทย์ เช่น การสร้าง

ความเชื่อม่ันในการรกัษาและให้ค าปรกึษาทางไกล (Teleconsultation) ว่าปลอดภัย

และมีความแม่นย าเทียบเท่าการพบแพทย์แบบตัวต่อตัว อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครฐั 

โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ก็มีบทบาทส าคัญในการสรา้งความเชื่อม่ัน ท้ังผ่านการ

ก าหนดขอบเขตท่ีรดักุม การออกกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ เพ่ือสรา้งความชัดเจน

และบรรทัดฐานในการด าเนินงานของผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพและสร้างความเข้าใจ

ตรงกันในทุกๆ ฝ่าย
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เทคโนโลยีคือกุญแจส าคัญท่ีจะช่วยลดค่าใช้จา่ย
ด้านสุขภาพของท้ังประเทศ

BOX 4 ปัจจบุันน้ีค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพของไทยเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองเฉล่ียปีละ 8% จนมาอยู่

ท่ีระดับ 5.8 แสนล้านบาท ในปี 2017 ซ่ึงในจ านวนน้ีกว่า 76% หรือราว 4.4 

แสนล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (รูปท่ี 24) นอกจากน้ัน หากคิดเป็น

สัดส่วนต่อ GDP ก็พบว่ามีทิศทางท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง (รูปท่ี 25) สะท้อน

สัญญาณเส่ียงว่าภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเรง่ตัวมากกว่ารายได้ (GDP) ซ่ึง

อาจสรา้งปัญหาในอนาคตได้ โดยเฉพาะเม่ือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเข้มข้น

ข้ึน (Aging Society) ท้ังน้ี TDRI ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ

รัฐบาลไทยเม่ือปี 2018 ภายใต้สมมติฐานปัจจัยสังคมสูงวัยว่าภายในปี 2032 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยอาจจะเพ่ิมข้ึนจนแตะระดับ 1.4-1.8 ล้านล้านบาท4

หนึ่งในทางออกของปัญหานี้ คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงปีละ 7-11.5%5 จากการประเมินของ McKinsey & 

Company ส าหรับประเทศในกลุ่ม OECD เน่ืองจากเทคโนโลยีจะเข้ามามี

บทบาทในการช่วยลดต้นทุนของท้ังโรงพยาบาลและผู้ป่วย เช่น ลดการ

ทดสอบด้านสุขภาพท่ีซ้าซ้อน และลดงานท่ีมีลักษณะ Routine ขณะเดียวกัน

ก็เพ่ิมคุณภาพ รวมถึงความแม่นย าในการวินิจฉัยและรักษาโรคของบุคลากร

ทางการแพทย์ ตลอดจนให้ผู้ป่วยสามารถตรวจตรา เฝ้าระวังอาการ และปรับ

พฤติกรรรมให้เหมาะสมมากข้ึน ท้ังน้ี ยังไม่รวมการช่วยประหยัดเวลาของ

บุคลากรทางการแพทย์  ซ่ึงท าให้เพ่ิมการให้บรกิารให้ท่ัวถึงมากข้ึนอีกด้วย 

4 https://tdri.or.th/2019/12/estimate-public-health-expenditure-in-the-next-15-years/
5 จากงานวจิยั “Finding the future of care provision: the role of smart hospitals” (McKinsey & Company, June 2019) และ 
“Health systems: Improving and sustaining quality through digital transformation” (McKinsey & Company, August 2016)

ที่มา: World Health Organization (WHO) และค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ - เปน็ค่าใชจ้า่ยด้านสุขภาพ ณ ราคาปจัจบุนั (Current health expenditure)

- Out-of-pocket คือ ประชาชนออกค่าใชจ้า่ยเอง ซึง่ไม่รวมการส ารองจา่ยล่วงหน้าส าหรบัเบกิกับบรษัิทประกันหรอืที่ท างาน

รปูท่ี 24 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย จ าแนกตามท่ีมาของเงินทุน

ค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพของไทยโตเฉล่ียปีละ 8.0% และส่วนใหญ่กวา่ 76% เป็นค่าใช้จา่ยท่ีภาครฐัรบัผิดชอบ
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ที่มา: World Health Organization (WHO)
หมายเหต:ุ เปน็ค่าใชจ้า่ยด้านสุขภาพ ณ ราคาปจัจบุนั (Current health expenditure)

รปูท่ี 25 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP ของประเทศไทย

สัดส่วนค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพต่อ GDP ของไทยเพ่ิมขึ้นจาก 3.1% ในปี 2000 เป็น 3.7% ในปี 2017
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจ

มหภาค  ตลาดการ เง นิ  ธุ ร กิ จ สถา บันการ เ ง นิ  ธุ ร กิ จ  SMEs และ 

Megatrends ต่างๆ มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคยฝึกงาน

ด้านวเิคราะห์ระบบบรหิารจัดการเงนิสดท่ีสายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร  ี ( เ กียร ติ นิยม อันดับหน่ึง)  สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และปรญิญาโท สาขา 

Finance (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพร ศรทีอง
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