
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ
และการลดความแออัดของ

บริการสุขภาพ



มุ่งเน้นกระบวนการในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลักเพื่อวางรากฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ



เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนา การบริการด้าน
สาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ1



การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ 
และมีความมั่นคงด้านสุขภาพ2



ควรส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสมตามวัย และโภชนาการ
ที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน

ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

2.1 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง



ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการสมวัย และเป็นก าลังของ
ชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

2.2 พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ



เมื่อประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ เราจึงต้อง
สร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ลดจ านวน
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่าง
มีศักดิ์ศรี สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สู งอายุ  โดยก ากับดูแลให้มี
มาตรฐาน 

2.3 จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัย



ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิง่แวดลอ้ม 

รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ

2.4 จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ



การดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ลดเหลื่อมล้ า ลดความแออัด ลดรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย3



• เพิ่มศักยภาพการใหบ้ริการเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พื้นที่ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลศนูย์ 

• สนับสนุนให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทศิ
รอบ กทม. เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

• เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) 

• รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
และก าลังคนที่เพียงพอ ตลอดจนร่วมมือ
กับเครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
ในการจัดบริการแก่ประชาชน 

3.1 เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการทุกระดับ



พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน 

ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูลและแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

3.2 พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน



การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ที่คลินิกชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัด การ
พัฒนาระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาล 
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการ
สุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3.3 ใช้สารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ



• การจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะ 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช 
หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล 
และผู้ป่วยจะต้องได้รับยาตัวเดียวกับที่ได้รับจาก
โรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ เพิ่มขึ้น 

• เป็นทางเลือกส าหรับผู้ป่วยเพื่อลดระยะเวลารอ
คอยในโรงพยาบาลได้

3.4 การรับยาที่ร้านขายยา



• การลดความแออัดในโรงพยาบาล จุดหนึ่งที่
ส าคัญคือการลดระยะเวลาในการรอคอยการ
เจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ การ
เจาะเลือดใกล้บ้านที่ รพ สต หรือสถานบริการ
สุขภาพหรือคลินิกเอกชน ก่อนนัดพบแพทย์
จะลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้
มากกว่า 2-5 ชั่วโมง 

• ต้องมีการวางระบบในการเก็บตัวอย่าง การส่ง
ตัวอย่าง การส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
การก ากับดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

3.5 การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ



ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุข4



เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
กัญชา  กัญชง  และพื ชสมุน ไพร  ในทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อ
สร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการ
สร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไก
การด าเนินงานที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

4.1 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย



ส่งเสริมทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ 
การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพ    

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสขุภาพที่
ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ของ
ประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

4.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์



การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ5



5.1 ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นทีไ่ด้ดียิ่งขึ้น 



5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศลดขั้นตอนการด าเนินงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง โดยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการดูแลประชาชน และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 



5.3 บุคลากรควรได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มเขา้ท างาน ความปลอดภัยและความสุขในการท างาน การพัฒนา
ศักยภาพ พัฒนาความเชีย่วชาญ ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาสู่การเปน็องค์กรนวัตกรรม เพื่อธ ารงรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพยีงพอและทั่วถึง 



1. พัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความเป็นเลศิในการปฏิบัติงาน                             
มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2. ประชาชนได้รับบรกิารตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทัง้ภาครัฐและเอกชน                      
ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

3. ก้าวให้ทันเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมในงานที่รับผิดชอบ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub)

ความคาดหวังต่อนักเทคนิคการแพทย์
เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย



5. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นักเทคนิคการแพทย์เป็นพี่เลี้ยงใหก้ับ ในรพ.สต. และร่วมดูแล
สุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ในด้านส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครอง 

6. ร่วมกับสหวิชาชีพในการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพและพฒันาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  

ความคาดหวังต่อนักเทคนิคการแพทย์
เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย



ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่าย และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง “People First” 
จากเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสขุ ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

จะสามารถขับเคลื่อนงานสาธารณสขุทั้งหมดนี้ให้ส าเรจ็ลุลว่งและเกิดประสทิธิภาพสงูสุดแก่ประชาชนได้


