นโยบายการดําเนินงาน ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ในบทบาทหน้าทีเ่ จ้ากระทรวงสาธารณสุข และ กํากับดูแลองค์กร
และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
หลักการสําคัญของนโยบาย
๑. มุ่งเน้ นประโยชน์ท่จี ะเกิดกับประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรมและมีความเสมอภาค
๒. มุ่งเน้ น ทําให้ เร็ว ทําจริง ทําให้ ได้ ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางท่านนายกรัฐมนตรี
๓. มุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้ างขวาง บนพื้นฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์
๔. มุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ
นโยบาย
๑. ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยขอให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือ
เป็ นนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ สมพระเกียรติ และให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการทีม่ ีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง โดย
มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นระบบทีย่ งยื
ั่ น
๒.๑ พัฒนาและดําเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้ นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพด้ วยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้ านสุขภาพ และการมี
บุคลากรและแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเขตเมือง กทม. และชนบท
๒.๒ พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่ โดยเน้ นความเข้ มแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ ระบบ
เครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้ โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส เพื่อให้ เกิดการกระจายและ
การใช้ ทรัพยากรอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๓ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียว ( harmonization) ใน
เรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้ าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้ อมูล
๒.๔ เร่งรัดดําเนินการให้ การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้ บริการได้ ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” มี
ความเป็ นจริงในทางปฏิบัติ

-๒๒.๕ เร่งรัดการดําเนินการระบบการสร้ างเสริมสุขภาวะสําหรับผู้สงู อายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้ง
ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยเน้ นการดูแล
โดยชุมชนและครอบครัว ด้ วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ ชิด ระหว่างสถานบริการสุขภาพและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
๒.๖ เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้ าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ สําหรับประชากรที่มี
ความต้ องการบริการรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ าถึงบริการสําหรับคนพิการ ประชากรที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้ าว/แรงงานต่างด้ าว ประชาชนตามพื้นที่พิเศษ เช่น ชายแดนห่างไกล ห้ าจังหวัด
ภาคใต้ และการสร้ างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
๒.๗ พัฒนาประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ ทรัพยากรของระบบบริการ โดยเน้ น
เรื่องการสร้ างภาวะผู้นาํ และระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร การกระจายอํานาจ และการสร้ างระบบความ
ยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้ มีโรงพยาบาลองค์การมหาชนในกํากับรัฐเพิ่มมากขึ้น
๒.๘ สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร โดย
การสนับสนุนการเพิ่มการใช้ ในสถานพยาบาล การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในระบบหลักประกันสุขภาพ และ
การเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒.๙ เร่งรัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ ผ้ ูรับบริการได้ รับความปลอดภัยมากที่สดุ และผู้
ให้ บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็ นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้ บริการ โดยจัดให้ มีทศวรรษแห่ง
การพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
๓.๑ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย
(๑) ทารกและเด็กเล็ก เน้ นการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดทําชุดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการจัดการภาวะ
การขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะธาตุเหล็กและไอโอดีน
(๒) กลุ่มวัยเรียน (๕-๑๔ ปี ) เน้ นการปรับปรุงฉลากอาหารให้ เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภค
ที่เหมาะสม และการดําเนินการโรงเรียนสร้ างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้ างทักษะชีวิต และทักษะด้ านสุขภาพ
(๓) กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน (๑๕-๕๙ ปี ) เน้ นการจัดการกับปัญหาการบริโภคบุหรี่ สุรา สาร
เสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา ความ
รุนแรงทางเพศ โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรม
ทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย
(๔) ผู้สงู อายุ เร่งรัดการดําเนินการพัฒนาระบบการสร้ างเสริมสุขภาพและการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สงู อายุท่อี ยู่ในภาวะพึ่งพิง

-๓๓.๒ โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้ นการแก้ ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และการสร้ างความ
เข้ มแข็งของระบบการติดตามเฝ้ าระวังและการบังคับใช้ กฎหมายภายหลักผลิภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการ
ลักลอบนําเข้ าอาหาร ปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียน นํา้ มันทอดซํา้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้
สเตียรอยด์ในอาหาร รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณาและการตลาดที่ไม่เหมาะสม
๓.๓ การป้ องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บในเด็ก โดยเน้ น
การพัฒนาและบังคับใช้ กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
๓.๔ การดําเนินการเพื่อพัฒนาความเข้ มแข็งของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนท้ องถิ่น
๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีท่ ํางานข้ามภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ
(กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้ องถิ่น เพื่อร่วมกันดําเนินการ
ฉันท์กลั ยาณมิตร ในการสร้ างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการจัดการ
สภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการทํางานข้ ามภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กลไก
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริม
สุขภาพ และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้ น
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
๕.๑ สนับสนุนให้ คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ ดําเนินการวางแผนกําลังคนด้ านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
๕.๒ ดําเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ มีจาํ นวนเพียงพอและสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของระบบบริการสุขภาพและแผนกําลังคน โดยเน้ นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม และ
ชุมชน ท้ องถิ่น เน้ นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ เสริมสร้ างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้ มีระบบการจ้ างงาน และระบบการสร้ างฉันทะและ
แรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี มีความสุขและ
ความภูมิใจ โดยใช้ มาตรการทั้งด้ านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและการเงิน อย่างครบวงจร
โดยเฉพาะการทําให้ สถานที่ทาํ งานทุกแห่งเป็ น Healthy Workplace

-๔๖. พัฒนาความมันคงของระบบยา
่
วัคซี น เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
๖.๑ ส่งเสริมและเร่งรัดการดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ในการผลิตยา
รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงด้ านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ วัคซีน
พื้นฐาน ชีววัตถุท่ใี ช้ ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งนี้ โดยได้ รับการสนับสนุนจากระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ อย่างเหมาะสม
๖.๒ สร้ างความเข้ มแข็งและยั่งยืนของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดยศึกษา
ทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้ านสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการใช้ ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมทั้งการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศ
๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
๗.๑ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบการเฝ้ าระวังและสอบสวนโรคและภัยคุกคามด้ านสุขภาพ เพื่อให้
ทันกับแนวโน้ มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสนับสนุนการดําเนินการของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(HIR) โดยสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ าน ในการสร้ างขีดความสามารถด้ าน
บุคลากรและเครือข่ายห้ องปฏิบัติการ
๗.๒ เร่งรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้ อมป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยเน้ นการดําเนินการตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว”
ให้ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทุกระดับ
๗.๓ เร่งรัดและดําเนินการให้ เกิดความยั่งยืนในการกําจัด กวาดล้ างและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้ วยวัคซีน โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้ องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สาํ คัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อนําโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ ในตับ
๗.๔ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้ องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทาง
สุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อมและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเนินการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพของชุมชนท้ องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการพัฒนากลไก
ควบคุมการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขในโรงงานอย่างเข้ มงวด
๗.๕ พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนําวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้ าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพ เช่น วัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลุก การทดสอบดีเอ็นเอในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุก วัคซีน
โรตาไวรัสป้ องกันท้ องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้ าหรือหกชนิด ( pentavalent and hexavalent) เป็ นต้ น ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ไี ด้ จากการประเมินเทคโนโลยีท่เี ข้ มแข็ง

-๕๘. สนับสนุ นการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)
๘.๑ จัดทําและดําเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกและภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย โดย
อาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประเทศ การประกัน
ความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ การเป็ นศูนย์กลาง
การผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้ านสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาค
ประชาสังคม ทั้งนี้ โดยใช้ กลไกสมัชชาสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
๘.๒ การพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้ านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๑) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ ทรัพยากรด้ านสุขภาพ เพื่อมิให้ นโยบายในการพัฒนาประเทศ
ไทยให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้ านลบต่อการบริการสุขภาพแก่คนไทย ภายใต้ ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้ อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาล ทั้งภายใน
และกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้ านบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางด้ านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
๙. สนับสนุ นการวิจยั สุขภาพอย่างครบวงจร โดยการผลักดันให้ มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่จาํ เป็ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัย
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพพื้นฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ โดยการ
วางระบบและกลไกธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ าย การจัดซื้อจัดจ้ าง การรับสิ่งของจาก
ภาคเอกชน ให้ เป็ นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการมี
ความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี้ โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน
*******************************************

