
 
 

 
 
 

 
นโยบาย  ปลดักระทรวงสาธารณสุข   

นายเกียรติภมิู  วงศร์จิต 

“รกั  สามคัคี  มีวินัย  ใฝ่ใจสาธารณสุข” 
 กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครวัที่บุคลากรมคีวามรกั  มคีวามสามคัคี  
มวีินัย  ร่วมเสริมสรา้งพลงัและสร้างสรรคก์ารท างานสาธารณสุข  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศ  ให้ความส าคญัยิง่ต่อโครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลมิพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์
ส าหรบัแนวนโยบายในการบรหิารกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มนีโยบายส าคญัที่
มุ่งเน้น  5  ประเดน็  ไดแ้ก่ 
 1.  พฒันาระบบสุขภาพ  ยกระดบัระบบสุขภาพปฐมภูมแิละ  อสม.  ให้คนไทยทุกครอบครวัมี
หมอประจ าตวั  3  คน  (หมอประจ าบ้าน  หมออนามยั  และหมอครอบครัว)  ตลอดจนพฒันาระบบ
บริการทุติยภูมใิห้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ทัง้กาย  จิต  สงัคม  
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก  ควบคู่ไปกับสุขภาพกาย  ทัง้ในหน่วยบริการและในชุมชน  
พฒันาระบบการดูแลสุขภาพ     ในทุกกลุ่มวยั  โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ปฐมวยั  และผูสู้งอายุ 
 2.  พฒันาระบบบริการก้าวหน้า  ประชาชนเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ  ลดความแออดั  ลดรอ
คอย  ด้วยการแพทย์วิถีใหม่  (New  Normal  Medical  Care)  สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  (Innovative  Healthcare Management)  สนับสนุน
นโยบาย  30  บาท  รกัษาทุกที ่ โดยเริม่ใหเ้หน็เป็นรูปธรรมในเขตสุขภาพน าร่องก่อนขยายผล 
 3.  เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ  เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ  เพิม่
ความสามารถในการแข่งขนัสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ  มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Service  Hub)  ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  (Product  Hub)  และวิทยาการทางการแพทย์  (Academic Hub)  
สนับสนุนส่งเสรมิสมุนไพร  กญัชา  กญัชง  เพื่อสุขภาพใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึและไดใ้ชเ้พื่อสุขภาพ
อย่างครอบคลุม  ปลอดภัย  เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้าน
สมุนไพรการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยท์างเลอืก 
 4.  เสริมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่  สร้างเสริมให้ประชาชนปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติ
ใหม่  New  Normal  โดยเฉพาะอาหาร  ออกก าลงักายเพื่อการมสุีขภาพด ี บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็น
ตวัอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง  พรอ้มทัง้เพิม่ศกัยภาพความมัน่คงทางสุขภาพในการจดัการกบัโรคอุบตัิ

 



ใหม่  COVID-19  เป็นองคก์รหลกัในการบูรณาการสรา้งระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมส าหรบัประเทศไทย  
สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดา้นการรกัษาพยาบาล 
 5.  บริหารด้วยหลกัธรรมมาภิบาล  สุจริต  โปร่งใส  และประโยชน์ของประชาชนในการบรหิาร
และการด าเนินงาน  สร้างความเชื่อมัน่ให้กบัประชาชนให้เป็น  “กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสขีาว”  
ผูบ้รหิารทุกคนต้องดูแลขวญัก าลงัใจและความปลอดภยัของบุคลากร  สรา้งผูน้ ารุ่นใหม่  สรา้งองคก์รแห่ง
ความสุขพฒันาคนให้เก่ง  ดี  และมคีวามสุข  งานได้ผลคนเป็นสุข  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่าง
ยัง่ยนื 
 

นโยบายนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

นายเอกชยั  ค าลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    นโยบายสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
    นายด ารงค ์ นันยบุตร 

 
 

 

 

 

 

เนื่องจากความมุ่งหมายส าคญั ทีจ่ะให ้ประชาชนมสุีขภาพทีด่ขีึน้ กระทรวงสาธารณสุข ได้
ก าหนดแนวทางในภารกจิ ผ่าน ๓ ระบบ คอื  

๑) ระบบการสรา้งสุขภาพ และป้องกนัโรค   
๒) ระบบบรกิาร และหนุนเสรมิดว้ย 
๓) ระบบบรหิารจดัการ สาธารณสุขอ าเภอสบเมย ในฐานะตวัแทนของกระทรวงสาธารณสุข 

ทีต่ัง้ในส่วนภูมภิาค ระดบัอ าเภอซึ่งประกอบดว้ยหน่วย บริหาร และหน่วยบรกิาร ที่ตัง้ในอ าเภอ   ต าบล 
มหีน้าทีต้่องด าเนินงาน ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ใหบ้รรลุผล 

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย นายด ารงค์  นันยบุตร  จึงได้มอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการ            
ด าเนินงานของ ทุกหน่วยงาน และเจา้หน้าทีทุ่กคน ดงันี้ 

๑) ยดึตวัชี้วดั ทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้ ๔๔  ตวั และตวัชี้วดัทีเ่พิม่เตมิจาก เขตฯ 1 ตวั 
เป็นตวัชี้วดัผลงานอกี ใชเ้ป็น เครื่องมอื ทีจ่ะน าไปสู่การก าหนดกระบวนการด าเนินงานต่อไป 

๒) ส่งเสรมิใหเ้กดิความสามคัคเีป็นหนึ่งเดยีวกนั (ครอบครวัเดยีวกนั,Unity) ท างานเชื่อมประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั สอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงเรื่อง  One province One Hospital และ District 
Health System (DHS) 

๓) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื ท างานเชื่อมโยงกบัภาคส่วนอื่นๆ โดยยดึเป้าหมายเดยีวกนั แบ่งปัน
ทรพัยากร ปรบัแผน กระบวนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกนั สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั 

๔) เน้นการพฒันา ระบบขอ้มูลข่าวสารทีส่ามารถตอบสนองการด าเนินภารกจิ ใหค้วามส าคญักบั การ
สื่อสารข่าวสาร (Information) ถงึกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการรบัรูด้า้นสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
รวมถงึการสื่อสารสาธารณะ ใหเ้กดิ เขา้ใจการด าเนินงาน ของหน่วยงาน, เชดิชูต้นแบบทีด่ใีนการท างาน 
และต้นแบบทีด่ใีนดา้นสุขภาพ 

๕) ส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพิม่พูนองคค์วามรู ้และสรา้งความรูจ้ากการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กระบวนการวจิยั โดยเฉพาะ งานวจิยัR2R , เพิม่ จ านวนผลติผลดา้นวชิาการของ
องคก์ร รวมไปถงึการพฒันาองคก์รตามมาตรฐาน ต่างๆ ยอมรบัและผสานภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการ
ด าเนินงาน 

 



๖) ใหค้วามส าคญักบัการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส โดยปรบักระบวนการท างาน ใหย้ดึ
เป้าหมายเป็นหลกั ท างานอย่าง  เป็นระบบ ยดึกฎระเบยีบ และมกีารก ากบัตดิตามงานอย่างใกลช้ดิ 
บูรณาการการท างานระหว่างฝ่าย /ระหว่างกลุ่มงาน / ระหว่างหน่วยงาน  
 


