นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และนายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1. ให้ความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยขอให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นนโยบายสาคัญ ที่ตอ้ งดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมพระเกียรติ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน
2.1 พัฒนาและดาเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ
และการมีบุคลากรและแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเขตเมือง กทม. และชนบท
2.2 พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่ โดยเน้นความเข้มแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ
ระบบเครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มปี ระสิทธิภาพ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้ โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีสว่ นร่วมและโปร่งใส เพื่อให้
เกิดการกระจายและการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
(harmonization) ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล
2.4 เร่งรัดดาเนินการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย "ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุก
สิทธิ"์ มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
2.5 เร่งรัดการดาเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะ สาหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
โดยเน้นการดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสถาน
บริการสุขภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ สาหรับ
ประชากรที่มคี วามต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าถึงบริการสาหรับคนพิการ
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ประชากรที่มปี ัญหาสถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ประชาชนตามพืน้ ที่พิเศษ เช่น
ชายแดนห่างไกล ห้าจังหวัดภาคใต้ และการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบ
บริการ โดยเน้นเรื่องการสร้างภาวะผู้นาและระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร การกระจายอานาจ และ
การสร้างระบบความยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้มีโรงพยาบาลองค์การ
มหาชนในกากับรัฐเพิ่มมากขึ้น
2.8 สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบ
วงจร โดยการสนับสนุนการเพิ่มการใช้ในสถานพยาบาล การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในระบบ
หลักประกันสุขภาพ และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2.9 เร่งรัดการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด และผู้ให้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผูใ้ ห้บริการ โดยจัดให้
มีทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผูป้ ่วย
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวติ
3.1 จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย
(1) ทารกและเด็กเล็ก เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดทาชุด
นโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการ
จัดการภาวะ การขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะธาตุเหล็กและไอโอดีน
(2) กลุ่มวัยเรียน ( 5-14 ปี) เน้นการปรับปรุงฉลากอาหารให้เอือ้ ต่อพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม และการดาเนินการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวติ และทักษะด้าน
สุขภาพ
(3) กลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน ( 15-59 ปี) เน้นการจัดการกับปัญหาการบริโภค บุหรี่ สุรา
สารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่
ตามมา ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตัง้ ครรภ์และการคลอด) พฤติกรรม
การบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย
(4) ผูส้ ูงอายุ เร่งรัดการดาเนินการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และ
การสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด โดยเฉพาะการลักลอบนาเข้าอาหาร ปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียน นา้ มันทอดซ้า
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้สเตียรอยด์ในอาหาร รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณาและการตลาดที่
ไม่เหมาะสม
3.3 การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บใน
เด็ก โดยเน้นการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่มอี ยู่อย่างเคร่งครัด
3.4 การดาเนินการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของกลไกการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น
4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ทางานข้ามภาค
ส่วน ทั้งในภาครัฐ (กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดาเนินการฉันกัลยาณมิตร ในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัย
คุกคามสุขภาพ และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการทางานข้าม
ภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กลไกภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
5.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการกาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ดาเนินการวางแผนกาลังคน
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
5.2 ดาเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีจานวนเพียงพอและสอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบบริการสุขภาพและแผนกาลังคน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผูใ้ ช้ ประชา
สังคม และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มฐี านในระบบบริการสุขภาพในพืน้ ที่ การศึกษาร่วมกันระหว่าง
สาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีระบบการจ้างงาน และระบบการสร้าง
ฉันทะและแรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา บุคลากรมีขวัญกาลังใจ
ดี มีความสุขและความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและ
การเงินอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการทาให้สถานที่ทางานทุกแห่งเป็น Healthy Workplace
6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
6.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการดาเนินการในการจัดตัง้ โรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ใน
การผลิตยา รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพื้นฐาน ชีววัตถุที่ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรือ้ รังและโรคเรือ้ รังอื่นๆ ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุน
จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเหมาะสม
6.2 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ
โดยศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
คุ้มค่า รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคและภัยคุกคามด้าน
สุขภาพ เพื่อให้ทันกับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสนับสนุนการดาเนินการของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้าง
ขีดความสามารถด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
7.2 เร่งรัดขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2557) โดยเน้นการดาเนินการตามหลักการ "สุขภาพ
หนึ่งเดียว" ให้มสี ่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ
7.3 เร่งรัดและดาเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการกาจัด กวาดล้างและควบคุมโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อนาโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ใน
ตับ
7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัย
คุกคามทางสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเนินการ
พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ และการพัฒนากลไกควบคุมการทางานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงงานอย่าง
เข้มงวด
7.5 พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนาวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่ เข้าสู่ระบบ
หลักประกันสุขภาพ เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การทดสอบดีเอ็นเอในการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก วัคซีน โรตาไวรัสป้องกันท้องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้าหรือหกชนิด (
Pentavalent And
Hexavalent) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการประเมินเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง
8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)
8.1 จัดทาและดาเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลก และภูมิภาคอาเซียนของประเทศ
ไทย โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประเทศ
การประกันความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ การเป็น
ศูนย์กลาง การผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม ทั้งนี้ โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
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8.2 การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน
(1) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพ เพื่อมิให้นโยบายในการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการสุขภาพแก่คนไทย
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาล ทั้ง
ภายในและกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการผลักดันให้มกี ฎหมายจัดตั้ง
สถาบันวิจัยสุขภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่จาเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้าน
สุขภาพของรัฐ โดยการวางระบบและกลไกธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซือ้
จัดจ้าง การรับสิ่งของจากภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส การมีสว่ นร่วม และการมีความรับผิดชอบ ( Accountability) ทั้งนี้ โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนใน
ภาคเอกชน
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