
สมรรถนะระบบสขุภาพไทย ในยคุกอ่น-ระหวา่ง-หลงั COVID-19

ศาสตราจารยน์ายแพทยปิ์ยะมติร ศรธีรา

คณบดคีณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

ประธานคณะทํางานปฏริปูฯดา้นการจัดการภาวะฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุ
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สรุปกิจกรรมปฏิรูประบบ สธ. ภาวะฉุกเฉินด้านสธ. โรคอุบัติใหม่ โรคระบาดระดับ
ชาติ

01 โครงสรางพื้นฐาน: กลไกบริหารสถานการณ

BR0701

06 วัคซีน ยา และเวชภัณฑ: ระบบสํารองและscale up

- จัดระบบสาธารณสุขมูลฐานใน กทม.

- ทําแผนปฏิบัติตามพรบ.โรคติดตอ

- สรางการมีสวนรวมของปชช.ในพื้นที่อสม.ในการเฝาระวังโรคระบาด

- จัดตั้ง HI/CI, รพ.สนาม และระบบการ Refer ฉุกเฉิน

- จัดทําแผนจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรทางการแพทย/สธ.ขาดแคลน 

(บุคลากรสอบสวนโรค พยาบาล แพทยดานโรคติดเชื้อ/เวชบําบัดวิกฤต)

08 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- บูรณาการ สธ. กับกระทรวง อว. และกองทุน ววน.

- พัฒนา Genetic study, Diagnostic tools, PPE

- Treatments: drug development, สมุนไพร

- การวิจัยและพัฒนาวัคซีน mRNA, Hexapro egg-based technology

- สราง Plantation สําหรับผลิตยาและวัคซีน

07 ศักยภาพในการดูแลรักษา: ลดอัตราปวย-ตาย
- พัฒนาศักยภาพดานรักษา EID ใน รพ.กรมแพทย UHOSNET กทม กลาโหม

- ปรับปรุง ER, หองแยกความดันลบ AIIR

- จัดกําลังคนดาน Critical care nurse & doctor, upskill/reskill บุคลากรสาขาอื่นๆ

- พัฒนา CPG มาตรฐานในการรักษา รวมระบบ HI, CI
- ดึงเอารพ.เอกชน ทันตแพทย เภสัชกรรานยามาชวยในการวินิจฉัย/รักษา

05 ความมั่นคงดานสุขภาพ: ระบบแบบบูรณาการ

- จัดตั้ง Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)

- นําเขา/สํารอง ยาเวชภัณฑในภาวะฉุกเฉิน

- บริหารความเสี่ยงใหมีความเพียงพอ

- การจัดหาวัคซีนยาเวชภัณฑที่ scale up ไดเร็ว

- พัฒนาหวงโซอุปทาน N95, ชุด PPE, PAPR

- Oxygen Sat monitor, HFNC, Respirator

04 ระบบฐานขอมูลและการสื่อสาร

- บูรณาการขอมูลสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงดิจิทัล สธ 

- Health Data Repository

- Standards Development: SNOWMED CT

- Health Data Claims & Transaction Processing

- การสื่อสารจากขอมูล โดยหนวยงาน I/O ภาคปชช./แพทย

02 กฎหมาย: ปรับปรุงใหเหมาะสม

- ปรับปรุงพรบ.โรคติดตอ 2558

- พรก. บริหารสถาณการณฉุกเฉินระดับชาติใหนรม.มีอํานาจแทนสธ.

- แกไขกฏหมายยา/อนุมัติวัคซีน-ยาที่ผาน WHO โดยไมตองผาน อย.ไทยอีก

03 การบริหารงบประมาณ: จัดระบบงบประมาณใหพรอม

- บริหารจัดการ งปม. โดยปรับปรุงระเบียบ

- การเขาถึงการเบิกจาย(ตรวจ-รักษา) สปสช สปส ก.บัญชีกลาง

- ระเบียบการเงินในการจัดหาวัคซีน/ยา/เวชภัณฑกรณีฉุกเฉิน

-  จัดตั้ง CCSA ศบค. (ใหญ เล็ก),  EOC กระทรวง-จังหวัด-กทม

- ยกระดับการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉินระดับสูง

- โครงสรางสาธารสุขมูลฐานในกทม.คลาย รพสต. 1แหง/ประชากร 10,000คน
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งบประมาณจัดสรร จาก กระทรวง อว. 
47 ลานบาท



31ตุลาคม 
2564
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ปฏิรูประบบสาธารณสุขมูลฐาน
กรุงเทพมหานคร
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Regulartory Sandbox
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MU
(Rama & Siriraj 

& Trop Med) 

CU TU

BBL Group (BBL/Bualuang Ventures) signs MOUs with 6 Universities

Other med schools 
e.g. KKU, MCU and PSU

Shareholders’ Agreement

MOU (with Exclusivity Clause) 

+ Term sheet 

Authorized signatory:  President 
Witness:  Dean

Authorized signatory:  President 
Witness:  Dean
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