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นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน  (ข้อ 1  ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และ ข้อ 9) 

๑. การปกปอ้งและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๑.๑ สืบ สาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกขแ์ละบ ารุงสุขให้ประชาชน 

๑.๒ ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ 
 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ
ทางสาธารณสุข 

 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (กสธ. เป็นเจ้าภาพหลักใน
เป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-being) 

 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy]โดยน ำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำพัฒนำต่อยอด
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวัฒนธรรมในกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
อุตสำหกรรมและบริกำรของท้องถิ่น ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนทดแทน กำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเพิ่มมูลค่ำ  กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
อุตสำหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อ
ลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกฎระเบียบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวโดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
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สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการ
ท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๕.๔.๓ พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาท ิธุรกิจสปาและ
แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการ
ขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
เพื่อให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมากและแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้าน
สาธารณสุขตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิด
การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรวมถึงส่งเสริมการก ากับดูแลที่มี
มาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาดตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่
การค้าออนไลน ์เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และ
เมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมคมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพื่อ
รองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อ
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
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อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส า หรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่ำงครบวงจร 
ทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอยา่ง
เหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 

๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความ
เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
โดยอยู่บนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริม
สุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ
ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเปน็ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที ่

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ให้เป็นหมอประจ า
บ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง 
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ 
 กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ 

 

การศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได ้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง (ข้อ 2  ข้อ 4 และ ข้อ 9) 

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคน

พิกำรที่มีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์
เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ  และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดินทำงไป
สถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัดในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ระบบกำรแพทย์ทำงไกลและภูมิปัญญำ
แพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงหน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

 
๔. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 

โดยจัดพื้นที่กำรเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและคุณภำพของดินตำม  Agri-Map 
ก ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกรให้สำมำรถมีรำยได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพในสินค้ำเกษตรส ำคัญ 
อำทิ ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง ปำล์ม อ้อย และข้ำวโพด ด้วยกำรชดเชย กำรประกันรำยได้ ส่งเสริมระบบ
ประกันภัยสินค้ำเกษตร หรือเครื่องมือทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของ
ภำครัฐในระยะยำว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญำ และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก ำไรสินค้ำเกษตรที่เป็นธรรม
ให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจรส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศ ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือ
ทำงกำรเกษตรในรำคำที่เข้ำถึงได้เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต ควบคุมมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมีในกำรเกษตร
เพื่อน ำไปสู่กำรลด ละ เลิกกำรใช้สำรเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหำสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
รวมทั้งเร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม
ทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน โดยก ำหนด
กลไกกำรด ำเนินงำนที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้อย่ำงเคร่งครัด 
 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสรา้งความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพ
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข … 


