
ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
การปฏิรูประบบสุขภาพ



ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ยุคที่ 1 วางรากฐานการแพทย&์การสาธารณสุขสมัยใหม่
ยุคสมัยรัชกาลที่ 5-6 
• การบ า บัดโรค เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะตัวเป็นคนๆไป 
• การป้องกันโรคเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับคนทัง้หมู่ๆ 

ผลลัพธ์
 การแพทย์สมัยใหม่ของไทยมีความ ก้าวหน้าโดยเฉพาะแพทย์แผน

ปัจจุบัน 
 การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย
 ไม่ค่อยเห็นความส าคัญของ งานเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 

ยุคที่ 2 สาธารณสขุมูลฐานและ ปฏิรูประบบสขุภาพ
ปี 2520-2550
• นิยามใหม่ครอบคลุมสุขภาวะ 4 มิติ ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา 
• เปลี่ยนวิธีคิด จาก “ซ่อมสุขภาพ” มาเป็น “สร้างน าซ่อม” 
• ก าเนิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (purchaser-provider 

split)

• ตั้งกลไกอิสระด้านสุขภาพ 6 องค์กร สวรส. ( 2535) สสส. (2544) 
สปสช. (2545) สช. (2550) สพฉ. (2551)  สรพ. (2551)

ผลลัพธ์
 งานพัฒนาสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ก้าวหน้าไปมาก 
 การแพทย์ของไทยที่เริ่มวางรากฐานและก้าวหน้ามากไปไม่หยุดยั้งจน

มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ชาวต่างชาตินับแสนคน เดินทางเข้ามาใช้บริการ
 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. และกองทุน สสส.ของไทย

ได้รับการยกย่องชื่นชมให้เป็นต้นแบบของประเทศระดับกลางและ
ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลกที่มา : ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน ปาฐกถาเกียรติยศอารี วัลยะเสวี คร้ังที่ 31 วันที่ 3 พฤษภาคม 

2561 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป



20 ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ (2560-2579)
• ยุคของการปรับสมดุลในระบบ การสาธารณสุข 4 ประเด็นส าคัญ 

1. ปฏิรูประบบบริหารงานสาธารณสุข 
2. ปฏิรูปงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
3. ปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
4. ปฏิรูปบทบาทโรงพยาบาลเอกชน

ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ที่มา : ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน ปาฐกถาเกียรติยศอารี วัลยะเสวี คร้ังที่ 31 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

ยุคที่ 3 ของการปฏิรูประบบสุขภาพ



ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ไปถึงไหน ... !!!



คณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
แผนปฏิรูปด้านสาธารณสขุ 

I. ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

II. ด้านระบบบริการสาธารณสุข 

III. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

IV. ด้านความยั่งยืนและเพียงพอ 
ด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

1. ความมีเอกภาพของระบบสุขภาพ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
3. ระบบบริการปฐมภูมิ 
4. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5. ความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงิน

การคลังสุขภาพ 
6. ก าลังคนสุขภาพ 
7. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

เพื่อเศรษฐกิจ 
8. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
9. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

กิจกรรมปฏิรูป 2561-2563
1. การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคง
แห่งชาติด้านสุขภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรูด้้านสุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษา NCD ส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

3. ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การ
รักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชิงนวัตกรรม

4. ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง ให้
มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กิจกรรมปฏิรูป 2564-2565

ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ยุคที่ 3 ของการปฏิรูประบบสุขภาพ



Direction ?
ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน

CUSTOMER  NEEDS
EFFICIENCY
VALUE BASED OUTCOME
HOSPITAL BASED Rx.
HOME / COMMUNITY BASED Rx.
LEARNED FROM COVID - 19

Start Yet ?



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการ
เพื่อประชาชน



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการ เพื่อประชาชน



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการ



 เพิ่มศักยภาพการตรวจโรครักษาส าหรับผู้ป่วยโควิด

 เพิ่มศักยภาพการรักษาส าหรับผู้ป่วยโควิดซับซ้อน

 สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด และ ยังคงบริการผู้ป่วย
ทั่วไป

รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน
จาก...ความร่วมมือในการจัดการภาวะฉุกเฉิน COVID-19

........... ขยายสู่ ความร่วมมืออื่น เช่น UCEP > 72 hrs. / Emerg. network



รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(ICU 16 เตียง + 24 เตียง)

รพ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน(กทม.) & ศิริราช
(ICU 25 เตียง)

รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
(ICU 40 เตียง)

รพ.จุฬาลงกรณ์ 
(ICU 25 เตียง)

รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

UHosNet - ความร่วมมือในการจัดการภาวะฉุกเฉิน COVID-19



UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด

UV-C sterilizer box
แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค

การท าลายเชือ้แบคทีเรียก่อโรคที่สะสมอยู่ในหน้ากาก

รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19



หน้ากาก silicone mask N99 
(VJR-NMU mask N99)

แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค

UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด
รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

VDO Laryngoscope



แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค

UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด
รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

หน้ากากแรงดันบวก (Power Air Purifying Respirator) 



แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค

UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด
รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

ชุด Cover All



แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค

UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด
รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ 
negative pressure transporter



UHosNet สร้าง นวัตกรรม ต้านโควิด
รวมพลัง รวมปัญญา สู้ COVID-19

ชุดตรวจไวรัส
โดยใช้ตัวอย่างน้ าลาย

แก้ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันโรค



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน



Tele Check up

Tele Diagnosis

Tele Treatment

Tele Monitor

Tele Education

Tele Consultation

ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน



การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าส่วนกลางทีบ่้าน Home Total Parenteral  Nutrition

ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน

 คืนชีวิตครอบครัว แทนการต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ. ตลอดชีวิต



การให้ยาเคมีบ าบัดที่บ้าน Home Chemotherapy RAMA Model 

ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน

 คืนชีวิตครอบครัว แทนการต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ. ตลอดชีวิต
 สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้



ทิศทางการปฏิรูปด้านบริการของสถานบริการ เพื่อประชาชน

 คืนชีวิตครอบครัว แทนการต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ. ตลอดชีวิต

การดูแลเครื่องช่วยหายใจที่บ้าน   Home Ventilator Program RAMA Model 




