ความเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครื่องมือ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
มติสมัชชาสุขภาพ และอื่ นๆ

๑. ให้ ความสําคัญเรื่ องการป้ องกันและส่งเสริม หมวด ๔ การสร้ างเสริมสุขภาพ
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ :
- เน้ นหลักการสร้ างนําซ่ อม ดูแลครบวงจรตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงวาระ
- เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
สุขภาพ
สุดท้ าย
- บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
- ให้ ชุมชนท้ องถิ่ นมีความเข็มแข็งด้ านสุขภาพ ครอบคลุมร้ อยละ ๘๐ ของ
กับการจัดการสุขภาพและทรัยพากร
ตําบลทัว่ ประเทศ (ภายในปี ๒๕๖๓)
ธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม
- หน่ ว ยงานรั ฐ จั ด ให้ มี น โยบายและแผนรองรั บ การพั ฒ นานโยบาย
- สุขภาวะทางเพศ
สาธารณะที่ เอื้อต่อสุขภาพ ดําเนินงานเป็ นรูปธรรม ต่อเนื่ อง(มีรูปธรรม ๒. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒:
- การจัดการขยะอันตรายจากชุ มชน
ในข้ อ ๒๕-๓๐) เช่น จัดให้ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพทางเพศและ
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อนามัยการเจริญพันธ์แบบมีส่วนร่วม
- ยุ ท ธศาสตร์ น โยบายแอลกอฮอล์
หมวด ๕ การป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพ
ระดับชาติ
- เน้ นบุคคลมีสิทธิดาํ รงชีวิตอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่ เอิ้อ
- การจั ด การปั ญ หาภาวะนํ้า หนัก เกิ
ต่อสุขภาพ ได้ รับการป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพ
และโรคอ้ วน
อย่างมีมาตรฐาน โดยให้ เป็ นภาระหน้ าที่ ร่วมของทุกภาคส่วน
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคาม
- การแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
สุขภาพ และกระจายอํานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นสามารถ
- การพัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมเพื่ อ
รองรับภารกิจตามแผนฯ
สุ ข ภาวะของเด็ ก เยาวชนและ
๑

เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
- จั ด ให้ มี ก ลไกพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ และ
- การพัฒนาระบบการดู แลระยะยาว
ส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นให้ สามารถใช้ กระบวนการ
สําหรับผู้สงู อายุทอี่ ยู่ในภาวะพึ่ งพิง
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
- ให้ รัฐนํามาตรการทางภาษี มาใช้ ป้องกันและควบคุ มโรคและปั จจัยที่ ๓. สิทธิสขุ ภาพ ตาม พรบ.สุขภาพ ๒๕๕๐ :
มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา
คุกคามสุขภาพ
๑๑ มาตรา ๑๒
หมวด ๑๒ การเงินการคลังด้ านสุขภาพ
- ให้ รัฐเพิ่ มการลงทุนในการบริการสาธารณสุขที่ มีประสิทธิภาพสูง ได้ แก่ ๔. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การสร้ างเสริมสุขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคาม
สุขภาพ โดยให้ มีอตั ราการเพิ่ มไม่ตา่ํ กว่าอัตราเพิ่ มด้ านการรักษาพยาบา
-

สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ มีความสําคัญเพิ่ มมากขึ้นในอนาคต
เช่น ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ การบริการพักฟื้ นระยะยาว การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ การวิจัยเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพ รวมถึงพิจารณา
ใช้ มาตรการภาษีสาํ หรับลดการบริโภคสินค้ าที่ ทาํ ลายสุขภาพ
๒. การรักษาพยาบาล มุ่งเน้ นเรื่ องคุณภาพ ทั้ง หมวด ๖ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ :
- เน้ นระบบบริการสาธารณสุขมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความเสมอภาคในการเข้ าถึงและ
คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ
และราคาไม่แพง มุ่งเน้ นสนับสนุนและลงทุนในบริการและเทคโนโลยีทใี่ ห้
ได้ รับบริการสาธารณสุขที่ จาํ เป็ น
- การจัดการสุขภาพแรงงานนอก
ผลตอบแทนด้ านสุขภาพสูง เป็ นระบบที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ที่
ระบบ
มุ่งเน้ นประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
- ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิได้ รับการยอมรับ มีศักดิ์ ศรี ได้ รับความ
ญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
ไว้ วางใจและเป็ นที่ พึ่ งหลักจากประชาชน และเชื่ อมโยงกับระบบบริการ
๒. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒:
๒

ิ พ.ศ. ๒๕๕๐
- การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่ อ
การเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ มคี ุณภาพ
ของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุ นให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นและชุมชนมีส่วนร่ วม
และมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ รวมทั้งการสนับสนุน
การพึ่ งตนเองด้ านสุขภาพ
- จัดให้ มีกลไกระดับชาติทาํ หน้ าที่ กาํ กับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข กลไกที่ ทําหน้ าที่ ควบคุ ม.กํากับและพัฒนาคุ ณภาพบริการ
สาธารณสุข และกลไกที่ ทําหน้ าที่ ควบคุม.กํากับและพัฒนาการใช้ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
๓. การควบคุมโรค มุ่งเน้ นเรื่ องประสิทธิภาพ
ของการควบคุมโรค

๔. ให้ ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ทุกด้ าน ที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสุข

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ :
หมวด ๕ การป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพ
- จัดทําแผนยุ ทธศาสตร์ การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุ กคาม
- โรคติดต่ออุบตั ิใหม่
สุขภาพ และกระจายอํานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นสามารถรองรับ
ภารกิจตามแผนฯ
- รัฐเร่งส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้ าระวังของรัฐและภาคส่วน
ต่างๆ เพื่ อการป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามต่อสุขภาพที่ มี
ประสิท ธิ ภ าพ มี บู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และ
เชื่ อมโยงกันทุกระดับ
หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ :
- ผู้บริโภคต้ องได้ รับการปกป้ องและคุ้มครองสิทธิตามที่ กฎหมายบัญญัติ
- การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากร
ไทย
และได้ รับการพั ฒ นาศักยภาพให้ สามารถปกป้ องคุ้ มครองตนเองและ
๓

- ผู้บริโภคที่ ได้ รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้ าหรือการบริการต้ อง
ได้ รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รวดเร็ว
- มาตรการการดําเนินงานในข้ อ ๖๙-๗๕
๕.สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย ต้ อง หมวด ๗ การส่งเสริม สนับสนุน การใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ าน
เข้ ามามีบทบาทชัดเจนและมีความก้ าวหน้ ามาก สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์ทางเลือกอื่ นๆ
ขึ้น
- ให้ การส่งเสริมการแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่ อเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของระบบสุขภาพ ให้ ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้ และเข้ าถึง
การแพทย์ระบบต่ างๆ อย่ างเท่าเทียม เพื่ อการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว มีความรู้เท่าทันและได้ รับการคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค
โดยมีระบบข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพที่ ถูกต้ อง เป็ นกลาง และเข้ าถึงได้
- มีรายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่าง
พอเพียง อย่างน้ อย ร้ อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด
- มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่ อเป็ นต้ นแบบที่ มีมาตรฐาน ในการ
บริการ การศึกษาวิจัย ฝึ กอบรมบุคลากร อย่างน้ อยภาคละ ๑ แห่ง
- มีระบบและกลไกที่ เข้ มแข็งในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพ
การแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ พ้ ื นบ้ า น ในระดั บ ชุ ม ชน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
- เป้ าหมาย มาตรการการดําเนินงานในข้ อ ๕๔-๖๗
๔

ิ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒:
- ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ ขาด
จริยธรรม : เพื่ อลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของ
ผู้ป่วย
๓.สิทธิสขุ ภาพ ตาม พรบ.สุขภาพ ๒๕๕๐ :
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ :
- การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์
ทางเลือก ให้ เป็ นระบบบริการ
สุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน
๒.คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ด้ านสุขภาพ

๖. ให้ มคี วามสําคัญกับการผลิตและพัฒนา
บุคลากร ให้ สอดรับกับงานของกระทรวงฯ
รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
๗. อสม. จะต้ องเข้ ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น

๘. ให้ ค วามสํา คั ญ กับ การพั ฒ นาระบบข้ อมู ล
สารสนเทศด้ านสาธารณสุขให้ มีความทันสมัย
เ พื่ อ ใ ห้ ง า น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข มี
ความก้ าวหน้ าและเป็ นประโยชน์กบั ผู้รับบริการ
รวมทั้งผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องมากขึ้น

เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑๒ การเงินการคลังด้ านสุขภาพ
- สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่ มีความสําคัญเพิ่ มมากขึ้นในอนาคต
เช่ น การแพทย์ แผนไทย การแพทย์พ้ ื นบ้ า น และการแพทย์ทางเลื อก
อื่ นๆ
หมวด ๑๑ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒:
- การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่ อ
- สนับสนุ นระบบการผลิตที่ ให้ บุคคลจากชุมชน ท้ องถิ่ นต่างๆ ให้ มี
การเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ มคี ุณภาพ
โอกาสเข้ าศึกษาและพัฒนาเพื่ อกลับไปปฏิบัติหน้ าที่ เป็ นบุคลากรด้
ของประชาชน
านสาธารณสุขในท้ องถิ่ นของตนเอง โดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
๒.คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้ องถิ่ นอย่างใกล้ ชิด
- บุคลากรด้ านสาธารณสุขมีการทํางานให้ บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน แห่งชาติ
ในลักษณะที่ เป็ นสหวิชาชีพ และเชื่ อมโยงสอดประสานอย่ างใกล้ ชิดกับ
กําลังคนด้ านสุขภาพอื่ นๆที่ มีบทบาทในระบบสุขภาพด้ วย
- สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นากลไกระดั บ พื้ นที่ เพื่ อทํา หน้ า ที่ ประสานการ
วางแผนบุคลากรด้ านสาธารณสุข และกําลังคนด้ านสุขภาพอื่ นๆ ในระดับ
พื้ นที่ เพื่ อให้ เกิดการกระจายและการใช้ กาํ ลัง คนด้ า นสุขภาพในพื้ นที่
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็ นธรรม
หมวด ๑๐ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (๑๙
- พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสุ ข ภาพ และกลไกการนํา ข้ อ มู ล ด้ า น กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) รับรอง แผน
สุขภาพไปสู่การขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะ และการเฝ้ าระวังเพื่ อป้ องกัน ยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพของ
และควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพ และให้ มีกลไกตรวจสอบ ประเทศ
กลั่นกรองข้ อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่ อการเตือนภัย การคุ้มครองประชาชน
๕

ญ
ั ญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ให้ รัฐจัดให้ มีกลไกระดับชาติทาํ หน้ าที่ กาํ หนดทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ บริหารนโยบาย ติดตามดูแลและ
ประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการสนับสนุนการสร้ าง
เครือข่ายองค์กรข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
๙. โครงการเมดิคอลฮับ จะต้ องเดินหน้ าต่อไป หมวด ๖ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
อย่างเป็ นรูปธรรม
- การบริการสาธารณสุขต้ องเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับระบบสุขภาพที่ พึง
ประสงค์ และรัฐควรสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่ มีหัวใจของความ
เป็ นมนุ ษย์ที่มุ่งเน้ นประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก โดยไม่สนับสนุ นระบบ
บริการสาธารณสุขที่ มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
- รัฐไม่พึงให้ การสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการ
สาธารณสุขที่ มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
๑. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ :
หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐. การแก้ กฎหมายใหม่ๆ เพื่ อเข้ ามา
- ผู้บริโภคที่ ได้ รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้ าหรือการบริการต้ อง
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
สนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น
ญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
ได้ รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว
พ.ร.บ. ที่ จะสนับสนุนให้ เกิดสภาวิชาชีพ
๒.คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพ
สาธารณสุข พ.ร.บ. กองทุนคุ้มครองผู้เสียหาย หมวด ๑๑ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
จากการบริการสาธารณสุข ซึ่ งจะช่วยคุ้มครอง - ให้ รัฐสนับสนุนให้ บุคลากรด้ านสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ ให้ เป็ นวิชาชีพที่ มี แห่งชาติ
กฎหมายเฉพาะรองรับ และสนับสนุ นให้ มีกระบวนการทํางานเชื่ อมโยง
ทั้งผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
กันระหว่างองค์กรวิชาชีพ และเปิ ดช่องทางให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่วมใน
และเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิบตั ิ ให้ ได้ รับความเป็ นธรรม
การดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพด้ านสุขภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
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