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เป็็นปั็จจัยพลิิกโฉมระบบรักษาพยาบาลิไทย

 มองธุุรกิจ Telemedicine
ttb analyticsttb analytics

AGEAGE
All Time High 

ส่่งซิิกปี็66ส่่งซิิกปี็66

บอร์ด์ INTUCH ลงมติิปร์บันโยบาย
ปันผลใหม่ เป็นจ่่ายเงินปันผล

จ่ากงบการ์เงินเฉพาะของบร์ษัิัท 
โดยพจิ่าร์ณาจ่่ายในอัติร์า 100% 

จ่ากเงินปันผลท่�บร์ษัิัทได้ร์บัจ่ากบร์ษัิัท
ร์ว่มและบร์ษัิัทยอ่ยหลังหกัค่่าใช้จ่้่าย

อ่านต่อหน้า 2

AGE ปร์ะกาศเดินหน้าขยายธุุร์กิจ่ค่ร์บ 4 มิติิ 

เพิ�มปร์ะสิทิธิุภาพการ์ดำาเนินธุุร์กิจ่ และต้ินทนุการ์ขนสิง่

ได้อยา่งลงตัิว จ่ากการ์ม ่facility การ์ขนสิง่ท่�ค่ร์บวงจ่ร์ 

หนุนร์ายได้ปี 2566 สิร์า้งสิถิิติิ All Time High

3
อ่านต่อหน้า 5

ttb analytics ค่าดธุุร์กิจ่ Telemedicine จ่ะสิร์า้งร์ายได้สิว่น
เพิ�มให้กับอุติสิาหกร์ร์มสุิขภาพของไทยในปีน่� 4-6 พันลบ.  
พร์อ้มช้่�ธุุร์กิจ่ Telemedicine ยงัมศ่กัยภาพขยายตัิวต่ิอเน่�อง

บอร์ด บอร์ด INTUCHINTUCH
เป็็นจ่ายงบเฉพาะ 100%

ป็รับนโยบายปั็นผลิ

3
อ่านต่อหน้า 3
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บอร์ด์ INTUCH ลงมติิปร์บันโยบายปันผล
ใหม่เป็น จ่่ายเงินปันผลจ่ากงบการ์เงิน
เฉพาะของบร์ษัิัท โดยพจิ่าร์ณาจ่่ายในอัติร์า 
100% จ่ากเงินปันผลท่�บร์ิษััทได้ร์ับจ่าก
บร์ษัิัทร์ว่มและบร์ษัิัทยอ่ยหลังหักค่่าใช้จ่้่าย

 นายคิ่มห ์สิริ์ทิวช่้ยั กร์ร์มการ์
ผ้อ้ำานวยการ์   บร์ษัิัท อินทัช้ โฮลดิ�งสิ ์
จ่ำากัด (มหาช้น) INTUCH เปดิเผยว่า   ด้วย
ท่�ปร์ะชุ้มค่ณะกร์ร์มการ์บร์ษัิัท อินทัช้ 
โฮลดิ�งส์์ จํ่ากัด (มหาช้น) (บร์ิษััท) ค่ร์ั�งท่� 
3/2566 วันท่� 10 มน่าค่ม 2566 เวลา 14.00 น. 
ได้มม่ติิอนุมติัิการ์ปร์บัปรุ์งนโยบายการ์จ่่าย
เงินปนัผลของบร์ษัิัท โดยมร่์ายละเอย่ดดังน่�

นโยบายเดิม 

ค่ณะกร์ร์มการ์บร์ษัิัทอาจ่พิจ่าร์ณาการ์จ่่าย
เงินปนัผลปร์ะจํ่าปขีองบร์ษัิัท โดยจ่ะต้ิองได้
ร์บัค่วามเห็นช้อบจ่ากท่�ปร์ะชุ้มผ้ถื้ือหุน้ เว้น
แต่ิเปน็การ์จ่่ายเงินปนัผลร์ะหว่างกาลซึ่่�ง
ค่ณะกร์ร์มการ์บร์ิษััทม่อํานาจ่อนุมัติิให้

จ่่ายเงินปันผลได้เป็นค่ร์ั�งค่ร์าว เมื�อเห็นว่า
บร์ิษััทม่ผลกําไร์ส์มค่วร์จ่ะทําเช้่นนั�นแล้ว 
ใหร้์ายงานใหท้่�ปร์ะชุ้มผ้ถื้ือหุน้ทร์าบในการ์
ปร์ะชุ้มค่ร์าวต่ิอไป

บร์ิษััทม่นโยบายจ่่ายเงินปันผลจ่ากงบการ์
เงินเฉพาะของบร์ษัิัท โดยพจิ่าร์ณาจ่่ายจ่าก 
เงินปนัผลส์ว่นใหญ่ท่่�บร์ษัิัทได้ร์บัจ่ากบร์ษัิัท
ร์ว่มและบร์ษัิัทย่อยหลังหักค่่าใช้้จ่่าย หาก
ไมม่เ่หตุิจํ่าเปน็อื�นใด และการ์จ่่ายเงินปนัผล
นั�นไม่ม่ผลกร์ะทบต่ิอการ์ดําเนินงานปกติิ
ของบร์ษัิัท อยา่งมนั่ยส์าํคั่ญ่

นโยบายใหม ่

ค่ณะกร์ร์มการ์บร์ษัิัทอาจ่พิจ่าร์ณาการ์จ่่าย
เงินปันผลปร์ะจํ่าปีของบร์ิษััท โดยจ่ะต้ิอง
ได้ร์ับค่วามเห็นช้อบจ่ากท่�ปร์ะชุ้มผ้้ถืือหุ้น 
เว้นแต่ิเป็นการ์จ่่ายเงินปันผลร์ะหว่างกาล
ซึ่่�งค่ณะกร์ร์มการ์บร์ิษััทม่อํานาจ่อนุมัติิให้
จ่่ายเงินปันผลได้เป็นค่ร์ั�งค่ร์าว เมื�อเห็นว่า
บร์ิษััทม่ผลกําไร์ส์มค่วร์จ่ะทําเช้่นนั�นแล้ว 

ให้ร์ายงานใหท้่�ปร์ะชุ้มผ้ถื้ือหุน้ทร์าบในการ์
ปร์ะชุ้มค่ร์าวต่ิอไป

บร์ิษััทม่นโยบายจ่่ายเงินปันผลจ่ากงบการ์
เงินเฉพาะของบร์ษัิัท โดยพิจ่าร์ณาจ่่ายใน
อัติร์าร์อ้ยละ 100 จ่ากเงินปนัผลท่�บร์ษัิัทได้
ร์บัจ่ากบร์ษัิัทร์ว่มและบร์ษัิัทยอ่ยหลังหักค่่า
ใช้้จ่่าย หากไม่มเ่หตุิจํ่าเป็นอื�นใด และการ์
จ่่ายเงินปันผลนั�นไม่มผ่ลกร์ะทบต่ิอการ์ดํา
เนินงานปกติิ ของบร์ษัิัทอยา่งมนั่ยส์าํคั่ญ่
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AGE ปร์ะกาศเดินหน้าขยายธุุร์กิจ่ค่ร์บ 4 
มิติิ เพิ�มปร์ะส์ทิธิุภาพการ์ดําเนินธุุร์กิจ่ และ
ต้ินทุนการ์ขนส์่งได้อย่างลงตัิว จ่ากการ์ม ่
facility การ์ขนส์่งท่�ค่ร์บวงจ่ร์ หนุนร์ายได้
ป ี2566 ส์ร์า้งส์ถิืติิ All Time High ท่�ร์ะดับ 
23,400 ล้านบาท ด้าน ปร์ะธุานกร์ร์มการ์
บร์หิาร์ "พนม ค่วร์ส์ถืาพร์" ส์่งซึ่ิกวันท่� 14 
ม่.ค่.66 เติร์ย่มข่�น XD ร์ับปันผลทั�งหุ้นทั�ง
เงินส์ด 

 นายพนม ค่วร์สิถิาพร์ ปร์ะธุาน
กร์ร์มการ์บร์ิหาร์ บร์ิษััท เอเช้่ย กร์น่ 
เอนเนอจ่ ่จ่ำากัด (มหาช้น) ("AGE") ผ้จั้่ด
จํ่าหน่ายถ่ืานหินบิท้มินัส์ (ถ่ืานหินส์ะอาด) 
และผ้้ให้บร์ิการ์ด้านโลจิ่ส์ติิส์ก์แบบค่ร์บ
วงจ่ร์ ขนส์่งทางนำา-ทางบก-ท่าเร์ือ-ค่ลัง
ส์ินค้่า เปิดเผยว่า ส์าํหร์บัปี 2566 บร์ษัิัทฯ
ยังค่งเดินเกมรุ์กหน้าขับเค่ลื�อนกลยุทธ์ุการ์
ขยายธุุร์กิจ่ เพื�อส์ร์า้งการ์เติิบโติของร์ายได้
ในปนี่� ส์ง่ผลใหบ้ร์ษัิัทฯมค่่วามเชื้�อมั�นว่าจ่ะ
ส์ามาร์ถืทําผลการ์ดําเนินงาน ส์้่ร์ะดับ All 
Time High ท่�ร์ะดับ 23,400 ล้านบาทได้
อย่างต่ิอเนื�อง โดยแบ่งเป็นส์ัดส์่วนร์ายได้

จ่ากการ์จํ่าหน่ายถ่ืานหิน และสิ์นค้่าเกษัติร์ 
96% ส์ว่นโลจิ่ส์ติิกส์ป์ร์ะมาณ 4% ของ
ร์ายได้ร์วม

ทั�งน่� เพื�อการ์บร์หิาร์จั่ดการ์ต้ินทุนของร์าค่า
ถ่ืานหนิใหม้ป่ร์ะส์ทิธิุภาพ และการ์มต้่ินทนุ
การ์ขนส่์ง ท่�ส์ามาร์ถืแข่งขันได้จ่ากการ์ม ่
facility การ์ขนส์ง่และการ์ดําเนินการ์ท่�ค่ร์บ
วงจ่ร์ บร์ษัิัทฯได้ปร์บักลยุทธ์ุทางธุุร์กิจ่ออก
เป็น 4 มิติิ ดังน่� 1. การ์ขยายติลาดในกลุ่ม
ธุุร์กิจ่ถ่ืานหนิทั�งในปร์ะเทศและต่ิางปร์ะเทศ 
อาทิ เวย่ดนาม กัมพช้้า เพื�อร์องร์บัการ์ฟื้้� น
ตัิวของเศร์ษัฐกิจ่และค่วามต้ิองการ์ท่�เพิ�ม
ข่�นจ่ากร์าค่าถ่ืานหินท่�ปร์ับตัิวลดลงส่์งผล
ให้บร์ิษััทฯตัิ�งเป้าปร์ิมาณการ์ขายถ่ืานหิน
สํ์าหร์บัปนี่�ไว้ท่�ร์ะดับ 5.2 ล้านตัิน

2.  การ์ขยายการ์ให้บร์ิการ์ขนส์่งในกลุ่ม
ธุุร์กิจ่โลจิ่ส์ติิกส์์ โดยในปีน่� บร์ิษััทฯตัิ�งงบ
ลงทุนไว้ท่�ร์ะดับ 235 ล้านบาท เพื�อจั่ดซึ่ื�อ
ร์ถืบร์ร์ทกุ เพิ�มข่�นอก่ 52 พว่ง ซึ่่�งทยอยร์บั
มอบมาแล้วในช้่วงต้ินปี 2566 จํ่านวน 22 
พว่ง เพื�อร์องร์บังานใหบ้ร์กิาร์ขนส์ง่โลจิ่ส์ติิ

กส์ ์ทั�งส์นิค้่าเกษัติร์และสิ์นค้่าอุติส์าหกร์ร์ม
ท่�จ่ะเพิ�มข่�นในปนี่� และยงัมก่าร์ลงทนุขยาย
พื�นท่�ค่ลังจั่ดเก็บสิ์นค้่าและโร์งงานคั่ดแยก
หลังท่� 5 มล้ค่่า 50 ล้านบาท ร์วมถ่ืงลงทนุใน
ร์ะบบบร์หิาร์จั่ดการ์ IT ม้ลค่่า 10 ล้านบาท 
เพื�อเพิ�มปร์ะส์ิทธิุภาพการ์ให้บร์กิาร์ด้านโล
จิ่ส์ติิกส์์ สํ์าหร์บัการ์ติอบโจ่ทยค์่วามต้ิองการ์
ลก้ค้่าได้ส์ง้ข่�น

3. การ์ขยายการ์ให้บร์กิาร์ในกลุ่มธุุร์กิจ่ลิส์
ซึ่ิ�ง โดยในปี 2565 บร์ษัิัทฯได้ม่การ์ปล่อย
ส์ินเช้ื�อเช้่าซึ่ื�อร์ถืบร์ร์ทุกให้กับพนักงานขับ
ร์ถืท่�มผ่ลงานดข่องบร์ษัิัทฯ ภายใต้ิโค่ร์งการ์ 
"เถ้ืาแก่น้อย" เพื�อเปิดโอกาส์ให้พนักงาน
ส์ามาร์ถืเป็นเจ้่าของร์ถืบร์ร์ทุกเองได้ โดย
ในปีน่� บร์ิษััทฯตัิ�งเป้าการ์ปล่อยสิ์นเช้ื�อร์ถื
บร์ร์ทุกเช้่าซึ่ื�อให้กับ พันธุมิติร์และ ผ้้ร์่วม
โค่ร์งการ์ "เถ้ืาแก่น้อย" เพิ�มเปน็ 500 ล้าน
บาท จ่ากปก่ีอนท่�มก่าร์ปล่อยส์นิเช้ื�อไปแล้ว 
50 ล้านบาท โดยเร์ิ�มร์บัร้์ร้์ายได้แล้ว 
0.5 ล้านบาท
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และ 4. ในช้ว่งปลายป ี2565 ทาง AGE ได้
ม่การ์ขยายธุุร์กิจ่ไปยังธุุร์กิจ่เทร์ดดิ�งส์ินค้่า
เกษัติร์ ทําให ้ปนี่�จ่ะมก่าร์ร์บัร้์ร้์ายได้เข้ามา
เต็ิมปี โดยตัิ�งเป้าร์ายได้จ่ากการ์จํ่าหน่าย
ส์นิค้่ามนัส์าํปะหลัง อย้ท่่� 400 ล้านบาท หร์อื
ปร์ะมาณ 5 ล้านตัิน  

น อ ก จ่ า ก น่�  บ ร์ิ ษัั ท ฯ ม่ แ ผ น ก า ร์ ป ร์ั บ
ปร์ะสิ์ทธิุภาพการ์ดําเนินธุุร์กิจ่ เพื�อเพิ�ม
ศักยภาพด้านการ์บร์ิหาร์จั่ดการ์ต้ินทุนใน
ด้านต่ิางๆ ให้มป่ร์ะส์ทิธิุภาพมากยิ�งข่�น ร์วม
ทั�งการ์ด้แลบร์ิหาร์จั่ดการ์ค่วามเส์่�ยงของ
ธุุร์กิจ่  และค่วามเส์่�ยงด้านสิ์�งแวดล้อม เพื�อ
ส์ะท้อนถ่ืงการ์ใหค้่วามส์าํคั่ญ่กับการ์ดําเนิน
ธุุร์กิจ่อยา่งยั�งยนื

อย่างไร์ก็ติาม ส์ําหร์ับภาพร์วมผลการ์
ดําเนินงานงวดปี 2565 ท่�ผ่านมา บร์ษัิัทฯ
มร่์ายได้จ่ากการ์ขายและบร์กิาร์ 18,815.2 
ล้านบาท เพิ�มข่�น 46% เมื�อเทย่บกับปที่�ผา่น
มา (YoY) และมอั่ติร์ากําไร์ส์ุทธิุ 1,248 ล้าน
บาท เพิ�มข่�น 95.6 % ซึ่่�งผลการ์ดําเนินงาน
ดังกล่าวถืือเปน็การ์ทําส์ถิืติิออลไทมไ์ฮ ขณะ
ท่�ปร์มิาณการ์ขายถ่ืานหนิร์วมอย้ท่่� 4.1 ล้าน
ตัิน โดยแบง่เปน็ปร์มิาณการ์ขายถ่ืานหินใน
ต่ิางปร์ะเทศ ท่� 0.26 ล้านตัิน และปร์มิาณ
การ์ขายถ่ืานหินในปร์ะเทศ ท่� 3.8 ล้านตัิน 
ส์่วนร์ายได้จ่ากธุุร์กิจ่ให้บร์ิการ์โลจิ่ส์ติิกส์์
อย้ท่่� 2,074 ล้านบาท เพิ�มข่�นร์อ้ยละ 3.7% 
(YoY) แบง่เปน็ร์ายได้จ่ากการ์ให้บร์กิาร์กับ
กลุ่มบร์ษัิัทในเค่ร์อื AGE จํ่านวน 1,462 ล้าน
บาท และร์ายได้จ่ากใหบ้ร์กิาร์กับกลุ่มล้กค้่า
ภายนอกซึ่่�งร์วมร์ายได้จ่ากการ์ขายนำามัน 
และส์ินค้่าเกษัติร์อย้ท่่� 612 ล้านบาท

นอกจ่ากน่� ท่�ปร์ะชุ้มค่ณะกร์ร์มการ์บร์ษัิัทฯ 
พิจ่าร์ณาอนุมัติิจ่่ายปันผลงวดปี 2565 
(ม.ค่.-ธุ.ค่.65) เปน็หุน้อัติร์า10 หุน้เดิม ต่ิอ 
1 หุน้ปนัผล หร์อืคิ่ดเปน็อัติร์าการ์จ่่ายปันผล

เป็นเงินส์ดหุ้นละ 0.05 บาทต่ิอหุ้น พร์อ้ม
จ่่ายปันผลเป็นเงินส์ดอัติร์า ในอัติร์าหุ้นละ 
0.2256 บาท โดยกําหนดวันร์ายช้ื�อผ้้มส่์ทิธิุ
ได้ร์บัปนัผล (Record date) วันท่� 15 มน่าค่ม 
2566 และวันท่�ไมไ่ด้ร์บัส์ทิธิุปนัผล (XD) 
14 มน่าค่ม 2566 และดําเนินการ์จ่่ายปนัผล
ในวันท่� 17 พฤษัภาค่ม 2566  
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ttb analytics ค่าดธุุร์กิจ่ Telemedicine 
จ่ะส์ร์า้งร์ายได้ส์่วนเพิ�มให้กับอุติส์าหกร์ร์ม
ส์ขุภาพของไทยในปนี่�  4-6 พนัลบ.  พร์อ้มช้่�
ธุุร์กิจ่ Telemedicine ยงัมศ่กัยภาพขยายตัิว
ต่ิอเนื�องทั�งในมิติิของการ์เพิ�มศกัยภาพและ
การ์ขยายขอบเขติในการ์ใหบ้ร์กิาร์

 ศน้ยวิ์เค่ร์าะหเ์ศร์ษัฐกิจ่ ทท่บ่ ่หร์อ่ 
ttb analytics ค่าดธุุร์กิจ่ Telemedicine 
จ่ะส์ร์า้งร์ายได้ส์่วนเพิ�มให้กับอุติส์าหกร์ร์ม
ส์ุขภาพของไทยในปี 2566 ร์าว 4-6 พัน
ล้านบาท จ่ากร์ะบบปร์ะกันกลุ่มท่� เ อื� อ
อํานวยต่ิอการ์เขา้ร์บับร์กิาร์ ทั�งน่�ค่าดธุุร์กิจ่ 
Telemedicine ยังม่ศักยภาพขยายตัิวต่ิอ
เนื�องทั�งในมิติิของการ์เพิ�มศกัยภาพและการ์
ขยายขอบเขติในการ์ให้บร์กิาร์

Telemedicine คื่อ นวัติกร์ร์มบร์กิาร์ทางการ์
แพทย์ผา่นเทค่โนโลยวิ่ดโ่อค่อล เป็นบร์กิาร์
ทางการ์แพทย์ท่�ช้่วยลดข้อจํ่ากัดด้านเวลา
ในการ์เข้าถ่ืงร์ะบบการ์ร์กัษัาพยาบาล การ์
ลดต้ินทนุแฝง เช้น่ การ์ขาดงาน 

ค่่าเดินทาง ร์วมถ่ืงปร์ะโยช้น์ในมติิิของค่วาม
ส์ะดวกส์บายและค่วามเป็นส์่วนตัิว กอปร์
กับส์ถืานการ์ณ์ท่�กดดันจ่ากช้่วงการ์แพร์่
ร์ะบาดของโร์ค่โค่วิด-19 ท่�ส์่งผลให้การ์ร์บั
การ์ร์กัษัาพยาบาลต่ิาง ๆ โดยเฉพาะ

กลุม่การ์เจ็่บปว่ยเล็กน้อย (Minor Illnesses) 
หร์ือกลุ่มติิดติามอาการ์ (Follow-ups) 
เร์ิ�มถื้กปร์ับร้์ปแบบการ์ให้บร์ิการ์แบบ 
Telemedicine เพิ�มข่�นอยา่งร์วดเร์ว็ ส์ง่ผล
ใหต้ิลาด Telemedicine ทั�วโลก ในป ี2566 
มม่้ลค่่าส์้งข่�นแติะ 1.94 แส์นล้านดอลลาร์์
ส์หร์ฐั ส้์งข่�นจ่ากป ี2562 ท่� 4.99 หมื�นล้าน
ดอลลาร์ส์์หร์ฐั นอกจ่ากน่� บนค่วามก้าวหน้า
ทางเทค่โนโลย่ท่�ช้่วยยกร์ะดับศักยภาพ 
Telemedicine เพิ�มส์้งข่�นต่ิอเนื�องจ่นใน
ปัจ่จุ่บันม่ค่วามใกล้เค่่ยงกับการ์เข้าร์บัการ์
ร์กัษัาในส์ถืานพยาบาลโดยเฉพาะในค่นไข้
กลุ่มติิดติามอาการ์ (Follow-ups) ส์ง่ผลให้
ติลาด Telemedicine ยังส์ามาร์ถืเติิบโติได้
อย่างต่ิอเนื�องโดยค่าดว่าในปี 2568 

ม้ลค่่าติลาดจ่ะขยับแติะ 

2.78 แส์นล้านดอลลาร์์ส์หร์ัฐ

เ มื� อ พิ จ่ า ร์ ณ า ถ่ื ง ส์ ถื า น ก า ร์ ณ์ ข อ ง
ปร์ะเทศไทย พบว่า ติลาด Telemedicine 
ยังอย้่ในช้่วงเร์ิ�มต้ิน (Early Stage) ค่วาม
พร์้อมของผ้้ให้บร์ิการ์ และการ์ติอบร์ับ
ของผ้้ใช้้บร์กิาร์ ท่�ค่าดว่าจ่ะขับเค่ลื�อนผ่าน
ร์ะบบปร์ะกันส์ุขภาพกลุ่มเป็นลําดับแร์ก
ซึ่่�งม่กว่า 2.6 ล้านกร์มธุร์ร์ม์ ในปี 2565 
เร์ิ�มม่การ์ติอบร์ับการ์ใช้้ส์ิทธิุ�ผ่านร์ะบบ 
Telemedicine เพื�อเข้าร์บับร์กิาร์การ์ด้แล
ร์ักษัาในฐานะผ้้ป่วยนอก (OPD) โดยไม่
ต้ิองส์าํร์องจ่่าย ปร์ะกอบกับกลุ่มการ์เจ็่บ
ป่วยเล็กน้อย (Minor Illnesses) หร์อืกลุ่ม
ติิดติามอาการ์ (Follow-ups) ท่�ร์กัษัาโดย
ไมต้่ิองร์บัการ์หตัิถืการ์จ่ากบุค่ลากร์ทางการ์
แพทย์ หร์อื กลุ่มท่�ร์บัการ์ร์กัษัาโดยการ์ร์บั
ปร์ะทานยา นอกจ่ากน่� ติลาด Telemedicine 
ในไทยยังได้ร์ับปร์ะโยช้น์จ่ากกลุ่มธุุร์กิจ่
ขนส์่งบร์ร์จุ่ภัณฑ์์ (Third Part Logistic) 
ท่�ม่พื�นท่�บร์ิการ์ค่ร์อบค่ลุมเกือบทั�งหมดใน
จั่งหวัดหลัก ท่�ม่ส์่วนช้่วยส์นับส์นุนการ์จั่ด
ส์ง่ยาและเวช้ภัณฑ์์ให้ถ่ืงมือผ้้เข้าร์บับร์กิาร์ 
Telemedicine ภายในร์ะยะเวลาไมเ่กิน 

3 ช้ั�วโมงหลังเขา้ร์บับร์กิาร์
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ด้วยเหตุิน่�บนเงื�อนไขดังกล่าว ttb analytics 
จ่่งปร์ะเมินศักยภาพการ์เข้าร์ับการ์ร์ักษัา
พยาบาลผ่านร้์ปแบบ Telemedicine ในปี 
2566 จ่ะช้ว่ยเพิ�มจํ่านวนการ์เข้าร์บัการ์ร์กัษัา
พยาบาลในฐานะผ้ป้ว่ยนอก (OPD) ได้

ติอบโจ่ทย์จ่ากค่วามส์ะดวกท่�ผ้้เข้าร์บับร์กิาร์
ไม่ต้ิองเส์่ยต้ินทุนแฝงอื� น ๆ เช้่น ค่่าเดิน
ทางและการ์ลางานท่�อาจ่กร์ะทบต่ิอผลการ์
ปร์ะเมินปร์ะส์ิทธิุภาพงานในแต่ิละปี ทําให้
เพิ�มโอกาส์การ์เข้าร์ับบร์ิการ์ทางการ์แพทย์
ร์าว 15-20%  หร์อื 7-8 ค่ร์ั�งต่ิอปี จ่ากเดิมท่�
มก่าร์เขา้ร์บับร์กิาร์ 5-6 ค่ร์ั�งต่ิอป ีและค่าดว่า
จ่ะช้่วยส์ร์้างเม็ดเงินให้กับอุติส์าหกร์ร์มโร์ง
พยาบาลเอกช้นไทยเพิ�มข่�นอ่กร์าว 4,000-
6,000 ล้านบาท นอกจ่ากน่� ร้์ปแบบการ์ให้
บร์กิาร์ในการ์ด้แลร์กัษัาผ่าน Telemedicine 
ยงัค่งมศ่กัยภาพส์ง้ในการ์ขยายตัิวบนมิติิต่ิางๆ 
ติามช้ว่งร์ะยะเวลา ดังน่�

 -การ์ขยายตัิวในร้์ปแบบ Vert ical 
Timeline ผ่าน Cross-Product เช่้น การ์ให้
บร์กิาร์ Telemedicine ในร้์ปแบบ Treatment 
ท่�ไม่ต้ิองร์ับหัติถืการ์ โดยเฉพาะในกลุ่มท่�
ต้ิองการ์ร์ับการ์ร์ักษัาบาํบัดด้านค่วามเค่ร์ย่ด

ท่�มจํ่่านวนมากข่�นในร์ะยะหลัง ซึ่่�งร้์ปแบบการ์
ร์ับบร์ิการ์กลุ่มน่� ส์อดค่ล้องกับข้อได้เปร์่ยบ
ของการ์ให้บร์กิาร์ผ่าน Telemedicine ในมิติิ
ของค่วามส์ะดวกด้านเวลา และ ค่วามเปน็ส์ว่น
ตัิวของผ้ร้์บับร์กิาร์ได้เปน็อยา่งด่

 -การ์ขยายตัิวในร้์ปแบบ Horizontal 
Timeline เมื�อผ้ใ้หบ้ร์กิาร์มค่่วามพร์อ้มส์ง้ข่�น
จ่นส์ามาร์ถืเขา้ส์้ร่์ะยะเติิบโติ (Growth Stage) 
โดยขยายการ์บร์กิาร์ใหค้่ร์อบค่ลมุมากข่�น เช้น่ 
การ์บร์ิการ์ด้านการ์ติร์วจ่วิเค่ร์าะห์จ่ากห้อง
ปฏิิบติัิทางการ์แพทย ์(Laboratory Test) 

ถ่ืงส์ถืานท่�พกัอาศยั 

 -การ์เข้าส์้่ร์ะยะการ์เติิบโติในอัติร์าเร์่ง 
(Expansion Stage) ศักยภาพของบร์ิการ์ 
Telemedicine ท่�ค่ร์อบค่ลุมมากข่�นกว่าเดิม 
และเพิ�มโอกาส์การ์ขยายบร์กิาร์เขา้ส์้ก่ลุม่ผ้ร้์บั
บร์กิาร์ท่�เป็นผ้้ป่วยนอก (OPD) ซึ่่�งนอกเหนือ
จ่ากปร์ะกันกลุม่แล้ว เมื�อร์ะบบ Telemedicine 
ส์ามาร์ถืพัฒนาถ่ืงการ์ค่ร์อบค่ลุมกลุ่มผ้้ป่วย
ส์ิทธิุปร์ะกันสุ์ขภาพทั�วหน้า (บัติร์ทอง) หร์อื 
กลุ่มผ้ป้ว่ยปร์ะกันส์งัค่มได้ จ่ะเป็นจุ่ดเร์ิ�มต้ินท่�
ดข่องการ์ยกร์ะดับศกัยภาพร์ะบบส์าธุาร์ณส์ขุ
ไทย เนื�องจ่าก ปจั่จุ่บนั

ส์ถืานพยาบาลหลายแห่งมจํ่่านวนผ้้ป่วยหนา
แน่นเกินศักยภาพท่�ร์องร์ับได้จ่นเกิดปัญ่หา
ด้านการ์จั่ดส์ร์ร์ทร์พัยากร์ได้ไม่ทั�วถ่ืง ซึ่่�งหาก
ร์ะบบ Telemedicine ส์ามาร์ถืลดจํ่านวนผ้ป้ว่ย
โดยเฉพาะในกลุ่มเ จ็่บป่วยเล็กน้อย 

(Minor Illnesses) หร์ือกลุ่มติิดติามอาการ์ 
(Follow-ups) ค่ร์อบค่ลุมทุกส์ิทธิุ�การ์ร์ักษัา
จ่ะเป็นการ์ช่้วยลดค่วามหนาแน่นของผ้้ป่วย
ในแต่ิละส์ถืานพยาบาลได้อย่างม่นัยส์ําคั่ญ่ 

ซึ่่�งจ่ะช้่วยให้การ์จั่ดส์ร์ร์ทร์ัพยากร์ใน

การ์ด้แลร์กัษัาส์ขุภาพของผ้เ้ข้าร์บับร์กิาร์

มป่ร์ะสิ์ทธิุภาพส์ง้ข่�น

ใ น ภ า พ ร์ ว ม ข อ ง ธุุ ร์ กิ จ่ สุ์ ข ภ า พ ไ ท ย 
Telemedicine จ่ะเป็นปัจ่จั่ยพลิกโฉมร์องร์บั
ผ้ป้ว่ยนอกได้ดข่่�น โดยค่าดว่าป ี2566 ได้เร์ิ�ม
ขับเค่ลื�อนผ่านร์ะบบปร์ะกันส์ุขภาพกลุ่มเป็น
ลําดับแร์ก พร์อ้มทั�ง พฒันาศกัยภาพไปส์้ก่าร์
ใหบ้ร์กิาร์กับกลุ่มค่นอื�น ๆ  ต่ิอไป  นอกจ่ากน่� 
ยงัทําใหธุุ้ร์กิจ่ท่�เก่�ยวข้อง เช้น่ การ์ขนส์ง่ ไอท่
ต่ิาง ๆ ขยายตัิวร์องร์บัการ์เติิบโติด้วยเช้น่กัน
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