นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)
และ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายตอพงษ ไชยสาสน)
1. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการ
-โครงการพระราชดําริ ดําเนินการโดยสวนกลาง จํานวน 12 โครงการ สวนภูมิภาค 93
โครงการ
-โครงการเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินการ โดยสวนกลาง จํานวน 213 โครงการ สวนภูมิภาค
135 โครงการ เชน
• โครงการสนองน้ําพระราชหฤหัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
• โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
• โครงการ To Be Number One
• โรงพยาบาลตนแบบ
2. เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ทั่วถึง เปนธรรม สรางระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ
• สรางกลไกกําหนดนโยบายระบบบริการระดับชาติ
• สรางความมั่นคงทางการเงินการคลังของสถานบริการ

• การปฏิรูปโครงสรางและภาระกิจของหนวยงานตางๆ
ภูมิภาค

ทั้งในสวนกลางและสวน

รวมถึงการประสานกับหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง

สาธารณสุข
3. เรงรัดมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพื่อลดอัตราปวย ตายและผลกระทบจากโรค
ไมติดตอเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
• ดานนโยบายสาธารณะ ในการสรางสุขภาพ การบังคับใชกฎหมายตางๆอยางเขมแข็ง
อาทิ พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล, พรบ.ควบคุมยาสูบ
• การสรางกระแสสังคม การจัดมหกรรมรณรงคตางๆ เชน มหกรรมการออกกําลังกาย
รณรงคองคกรไรพุง ฯลฯ
• การพัฒนาศักยภาพในชุมชน เปนการสนับสนุนใหชุมชน ทองถิ่นมีชมรมสราง
สุขภาพ อาทิ ชมรมออกกําลังกาย, ชมรมผูสูงอายุ, ชมรมอาหารปลอดภัย
• การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ให อสม.ที่มีอยูจํานวนเกือบ 1 ลานคน
ไดชวยสงเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
4. เรงรัดดําเนินการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
• การคุมครองผูบริโภค การเฝาระวังอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย โดย
ชมรมตางๆ, ประชาชน, ทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุนใหมี อย.นอย ในโรงเรียน ที่
ขยายไปสูกลุมเยาวชนมากขึ้น
• สงเสริมใหมีการเฝาระวัง และตรวจสารปนเปอนในอาหาร เชน ฟอรมาลีน, สาร
ฟอกขาว, บอแร็กซ, ซัลบูตามอล ฯลฯ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนแหลงผลิตอาหาร
นําเขา

5. เตรียมความพรอม พัฒนาระบบเฝาระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ
• โครงการแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) สงเสริมใหมีมาตรฐานของแท็กซีส่ ุขภาพ
จํานวน 84,000 คัน เพื่อความปลอดภัยดานสุขภาพแกผูใชบริการ รับสงกลับบาน
• การจัดตั้งศูนยเตรียมพรอมดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานเฝาระวัง เตือนภัย และการบริหารจัดการปญหาระดับชาติ
• จัดทําระบบการเฝาระวังแจงเตือนภัย เชน โรคมือ เทา ปาก
• จัดตั้งหนวยสอบสวนโรคเคลือ่ นที่เร็วระดับตําบล (SRRT)
• จัดระบบการบรรเทาและใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุอยางทั่วถึง
ภายใน 24 ชั่วโมง
• จัดตั้ง Disaster Management Assistance Team (DMAT) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติจํานวน 18 เขต (36 ทีม)
• จัดตั้งหองปฏิบัติการที่มีความพรอม
6. จัดใหมีการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก กลุมเด็ก กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
รวมถึงกลุมเปาหมายเฉพาะอื่น เชน แรงงานขามชาติ
a. กลุมเด็ก : จัดใหมีศูนยพัฒนาสุขภาพเด็กใน รพ.สต. จํานวน 9,750 แหง เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับเด็ก ดังนี้
i. เกลือไอโอดีน โดยการใหยาเม็ดเสริมไอโอดีนในกลุม หญิงตั้งครรภ
และหญิงใหนมบุตรทุกรายที่มาฝากครรภ และโครงการสงเสริมการ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ในผลิตภัณฑอาหารตางๆ
ii. การเพิ่มพัฒนาการเด็ก 0-2 ป โดยใหมีกิจกรรม กิน กอด เลน เลา ใน
ศูนยเรียนรูฯ ซึ่งจะทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย โดยประสานงาน

กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสนับสนุน
การดําเนินการแกองคกรปกครองทองถิ่น
iii. การคัดกรองและสงตอเด็กกลุมที่มีพัฒนาการและ IQ ต่ํากวาปกติ
เพื่อใหความสําคัญในกิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุมนี้
b. กลุมสตรี : จัดใหมีศูนยพัฒนาสุขภาพสตรี ในระดับอําเภอ โดยตั้งอยูที่
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 887 แหง เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อแกปญหาสุขภาวะของสตรี ดังนี้
i. กิจกรรมลดความรุนแรงในเด็ก และสตรี รวมถึงการใหคําปรึกษา
ชวยเหลือสตรี
ii. การตั้งครรภในวัยรุน ที่รวมถึงการใหสุขศึกษา ประชาสัมพันธ เรื่อง
เพศศึกษา (Sex Education), เพศสัมพันธที่รับผิดชอบ (Delay Sex) และ
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย (Safe Sex)
iii. การวางแผนครอบครัว
iv. การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตา
นม โดย
- พบแพทยเพื่อคัดกรองสําหรับ สตรีที่มีอายุมากกวา 20 ป ทุก 3
ป หรือ สตรีที่มีอายุมากกวา 40 ป สามารถตรวจไดทุกป
- ตรวจคัดกรองดวยเครื่อง Mammogram สําหรับสตรีที่มีภาวะ
เสี่ยง
v. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวย PAP Smear สําหรับสตรีอายุ
มากกวา 30 ป (ตรวจทุก 5 ป) เปาหมายปละ 2.6 ลานคน
vi. ตรวจและใหคาํ ปรึกษาโรคทางเพศสัมพันธ
vii. ใหคําปรึกษาในการสรางสุขภาพ อาทิ อาหารปลอดภัย, การดูแล
สุขภาพ ฯลฯ

c. กลุมผูสูงอายุ / ผูพิการ : จัดใหมีศูนยสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสงู อายุและผู
พิการ ใน รพ.สต. จํานวน 9,750 แหง เพื่อดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่
เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และผูพิการ ดังนี้
i. สนับสนุนฟนเทียมพระราชทาน ใหเพิ่มความครอบคลุมผูสูงอายุ เพื่อ
สรางรอยยิ้ม
ii. สนับสนุนแวนสายตา ใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา
iii. การใหความรู อยูอยางมีคุณภาพ ในการดูแลผูส ูงอายุ / ผูพิการ
iv. ศูนยสันทนาการ, ออกกําลังกาย, ชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ
v. ดูแลสุขภาพเชิงรับ และดูแลทางการแพทยโดย อสม.
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด สร า งศู น ย ก ารแพทย เ ฉพาะทางด า นผู สู ง อายุ
แหงชาติ เพื่อเปนการสังเคราะหความรู และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบบริการ
7. สรางแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดย
สนับสนุนอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
• อบรมอสม.เชี่ยวชาญ
• เฉพาะอสม.เชี่ยวชาญ 200,000 ชุด (ชุดละ 2,000 บาท) ประกอบดวย กระเปาและ
อุปกรณการแพทยพื้นฐาน รวมเงิน 400 ลานบาท
• งบสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. เดือนละ 600 บาท/คน/เดือน
8. สรางแรงจูงใจแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยปรับระบบคาตอบแทนใหเหมาะสมและ
ความกาวหนาในวิชาชีพที่เปนธรรม สรางกลไกพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ
• ดูแลเรื่องขวัญกําลังใจ เชน คาตอบแทน สถานะการเงินของสถานพยาบาล

• ผลิตเพิ่มพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2,000 คน (คนละ 100,000 บาท) จํานวนเงิน 200
ลานบาท (ตั้งงบประมาณตอเนื่อง 4 ป) ผลิตพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 1 ตําบล เพื่อทําให
ทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีพยาบาลปฏิบัตงิ าน
• การผลิตแพทยโครงการพิเศษเพิ่มเติม จํานวน 1,000 คน/ป ระยะเวลา 10 ป เพื่อเพิ่ม
บุคลากร
9. เพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณการแพทยที่
จําเปน มุงเนนการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
• เพิ่มงบลงทุนใหเพียงพอ
• จัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมือง โดยมีเปาหมายเบื้องตน
a. โรงพยาบาลทั่วไป (70 แหง) แหงละ 2 ศูนย (ศูนยละ 1 ลานบาท) จํานวนเงิน
140 ลานบาท
b. โรงพยาบาลศูนย (25 แหง) แหงละ 3 ศูนย (ศูนยละ 3 ลานบาท) จํานวนเงิน
75 ลานบาท
10. สงเสริมการใชการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ
• สงเสริมการใชยาไทย/สมุนไพรไทยในสถานบริการเพิ่มขึ้น
11. สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติก
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย
• สนับสนุนกิจการสปา ผลิตภัณฑสุขภาพ
• การแกกฎหมายกิจการสปา
• การสนับสนุนโรงงานผลิตภัณฑสุขภาพไทยใหไดมาตรฐาน
Manufacturing Practice)

GMP

(Good

12. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ
• สงเสริมใหรัฐและเอกชนรวมจัดบริการ
• สนับสนุนเอกชนใหจัดบริการศูนยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน
13. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพใหมีคุณภาพและบริการขอมูลสุขภาพ
สําหรับประชาชน
กลุมเปาหมายตางๆ
• โครงการปฏิรูประบบขอมูลสุขภาพ ใหทุกจังหวัดเปนศูนยขอมูลสุขภาพ (Data
Center)
• พัฒนาระบบ Call Center ใหครอบคลุมกลุม เปาหมายตางๆ อาทิ กลุมเยาวชน, กลุม
สตรี, ผูสูงอายุ, ผูบริโภค ฯลฯ
• เพิ่มชองทางสื่อสารดานสุขภาพกับประชาชน
14. พัฒนา ผลักดันและการบังคับใชกฎหมายใหเอื้อประโยชนตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข
• พรบ.ที่เกี่ยวของ กฎกระทรวง ดานบุคลากร คุมครองผูบริโภค ตลอดจนปรับปรุง
กฎกระทรวงหรือ พรบ.ที่ยังมีผลบังคับใชอยู
• พรบ.ดานการคุมครองผูบริโภค อาทิ พรบ.อาหาร, พรบ.ยา, พรบ.เครื่องสําอาง,
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ ฯลฯ
• พัฒนา สื่อสารสาธารณะใหประชาชนรับทราบขอกฎหมาย และสนับสนุนการบังคับ
ใชกฎหมายใหทั่วถึง
15. จัดตั้งศูนยบําบัด ฟนฟู ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ควบคุม ปองกันการใชสารตั้งตนในการผลิต
ยาเสพติดและเฝาระวังการแพรระบาดของสารเสพติดชนิดใหม
• มีจํานวนศูนยบําบัด ใหพอเพียงตอความตองการ
16. จัดใหมีการสื่อสารสาธารณะ ดานสุขภาพเพื่อใหความรูกับประชาชนอยางทั่วถึง

