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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
..................................................... 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุขัย ต้องทํางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังน้ัน นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ที่สําคัญ 5  ด้าน ดังน้ี 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และโครงการที่ เ ก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด              
และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง   
ทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพื้นท่ี 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน      
ให้มีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี     
ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยกํากับดูแลให้มีมาตรฐาน  

(2.4) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า        
การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน        
รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ               
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมล้ํา             
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      
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(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้ง         
การพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจําบ้าน  ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบคิว  ระบบงานบริการของโรงพยาบาล      
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียว  เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)  ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย    
เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน  โดยกําหนด
กลไกการดําเนินงานที่รัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ทั้งด้านระบบบริการ    
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพท่ีทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน      
กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัว       
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งข้ึน 

(5.2) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญ        
กับการดูแลบุคลากรต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน  ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ               
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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สุขภาพทุกกลุ่มวัย
แม่และเด็ก 
ผู้สูงอายุ
Health Literacy

การควบคุม
ป้องกันวัณโรค

จัดการภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางสุขภาพ

การยุติการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล/จัดการ
เชื้อดื้อยา(RDU & AMR)

พัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ

อสม. เป็นหมอครอบครัว
ทีม PCC พชอ.
รพ.สต. ติดดาว

ลดแออัด ลดรอคอย
ในโรงพยาบาล

จัดระบบบริการ
เพ่ือลดความแออัด
ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

Fast Track 
Stroke
STEMI

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเข้าถึงกัญชา
ทางการแพทย์

นวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อเศรษฐกิจ
สมุนไพร การนวดไทย
และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ

องค์กรคุณภาพ
HA 
PMQA
องค์กรแห่งความสุข

นวัตกรรมการบริหาร
จัดการของเขตสุขภาพ

(Initiative Management)

โครงการพระราชด าริ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 27 กันยายน 2562

3



 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน เขตสขุภาพท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตสขุภาพที ่1

HR1 Executive Meeting

ประชมุผูบ้รหิารเขตสขุภาพที ่1 วนัที ่8 พ.ย. 2562 เชยีงราย

ชีน้ าทศิทาง(จัดท ายทุธศาสตร)์

จัดสรรทรัพยากร(ตามจา่ยเงนิ)

ก ากบัตดิตาม(จัดเวทแีลกเปลีย่น)

บทบาทเขตสขุภาพ
ปีงบประมาณ 2563

นพ.ประเสรฐิ กจิสวุรรณรัตน ์ผอ.ส านักงานเขตสขุภาพที ่1 (18 ต.ค. 2562)

บรบิท/ปัญหาสขุภาพส าคญัของเขต

ศกัยภาพสถานบรกิาร

การจัดระบบบรกิาร

การเปลีย่นแปลง/นโยบาย 

Networking
Node 

strengthening

Resources 
sharing

New service 
model

ประเด็นรว่ม
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เขตสขุภาพที ่1

HR1 Executive Meeting

ประชมุผูบ้รหิารเขตสขุภาพที ่1 วนัที ่8 พ.ย. 2562 เชยีงราย

• Fam Med

• Special Nurse

• Underglad/post 
glad

• Special program

• HA/PMQA/รพสต.
ตดิดาว

• ITA

• Finance

• Smart Hospital

• ER

• Refer

• ลดแออดั

• เพิม่ศกัยภาพ(ICU)

• โครงการพระราชด าร/ิ
กญัชาทางการแพทย/์รับ
ยารา้นขายยา

• STEMI/Stroke/RDU/A
MR/Sepsis/TB/COPD/
NCD

• จติเวช/ฆา่ตวัตาย

• ยาเสพตดิ/

• PCC/พชอ

• PM2.5

• สงูอาย/ุLTC

• พัฒนากลุม่วัย

• Green and Clean
PP&P Service

People
Governanc

e

ขอ้เสนอในการจดัต ัง้ทมีก ากบัตดิตาม(15 แผนงาน)

สรปุการจัดท าแผนยทุธศาสตรเ์ขตสขุภาพที่ 1 ประจ าปี 2563 เมือ่ 18 ต.ค. 2562
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เขตสขุภาพที ่1

HR1 Executive Meeting

ประชมุผูบ้รหิารเขตสขุภาพที ่1 วนัที ่8 พ.ย. 2562 เชยีงราย

COO
(ผอ.สนง.เขต)

ผูต้รวจราชการ (CEO)
นายแพทยธ์งชยั เลศิวไิลรตันพงศ์

คณะกรรมการเขตสขุภาพที ่1

สาธารณสขุนเิทศก์

ผูช้ว่ยผูต้รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสขุ

Governance ExcellencePP&P Excellence

พฒันาคณุภาพชวีติคนไทย
ทกุกลุม่วยั

(ดา้นสขุภาพ) 
( นพ.ทศพล ดษิฐศ์ริิ

ผชชว.สสจ.แมฮ่อ่งสอน )

พฒันาระบบการแพทยป์ฐม
ภูมแิละการพฒันาคณุภาพ

ชวีติระดบัอ าเภอ 
(นพ.วชัรพงษ์ ค าหลา้ ผชชว.

สสจ.เชยีงราย)

บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
Green& Clean
(นพ.สสจ น่าน)

คณะกรรมการป้องกนั
ควบคมุโรค และลดปจัจยั

เสีย่งดา้นสขุภาพ

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
และพืน้ทีเ่ฉพาะ

(นางรุง้ตะวนั หตุามัย 
รองนายแพทย ์สสจ.ชม.) 

พฒันาอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์

พฒันาระบบ
ธรรมาภบิาลและ
องคก์รคณุภาพ

ขอ้มลูขา่วสารและ
ระบบสารสนเทศ 

(CIO) 
(นพ.สสจ.แพร)่

พฒันางานวจิยัและ
นวตักรรมดา้นสขุภาพ

(R2R และ KM) 
(นพ.สสจ.แพร)่

บรหิารจดัการการเงนิ
การคลงัดา้นสขุภาพ 

(CFO) 
(นพ.สสจ.ล าปาง)

People Excellence

พฒันาระบบบรหิารจดัการ
ก าลงัคนดา้นสขุภาพ 

(CHRO) 
(นพ.สสจ.เชยีงราย)

HRP

HRM

HRD

Service Excellence

ลดแออดั
ผอ.รพ.ล าปาง

พฒันา ICU
ผอ.รพ.นครพงิค์

ระบบสง่ตอ่ 
รพ. ผอ.รพ.น่าน

Service Plan

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
(CSO) 

(ผอ.รพ.เชยีงรายฯ)

ER คณุภาพ
รอง 1 รพ.เชยีงราย

(รา่ง) โครงสรา้งกลไกการขบัเคลือ่นงานเขตสขุภาพที ่1 ปีงบประมาณ 2563
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เขตสขุภาพที ่1

HR1 Executive Meeting

ประชมุผูบ้รหิารเขตสขุภาพที ่1 วนัที ่8 พ.ย. 2562 เชยีงราย

วสิยัทศัน์ (Vision)
เป็นองคก์รหลกัดา้นสขุภาพทีร่วมพลงัสงัคม

เพือ่ประชาชนสขุภาพดี

พนัธกจิ พฒันาและอภบิาลระบบสขุภาพอยา่งมสีว่นรว่มและย ัง่ยนื

เป้าหมาย ประชาชนสขุภาพดี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ
ระบบสขุภาพ

ย ัง่ยนื

4E Strategies PP&P Service People Governance

34 แผนงาน

1. MCH ; แมต่าย
2. เด็กเตีย้
3. สงูอายุ
4. LTC
5. PCC และ พชอ.  
- Food safety
- Physical activity
6. NCD(Health 
Literacy)
7. Green and Clean
8. Border Health
9. PM2.5 

10. ลดแออัด
11. การสง่ตอ่
12. พัฒนาศักยภาพรพ.(ICU)
13. ER 
14. STEMI/Non - STEMI 
15. Stroke 
16. TB      
17. COPD 
18. Sepsis 
19. RDU/AMR
20. โครงการพระราชด าร ิ
21. สขุภาพจติและจติเวช
22. ยาเสพตดิ
23. โครงการพระราชด าร ิ
24. กัญชาทางการแพทย์
25. แพทยแ์ผนไทย/สมนุไพร

26. พัฒนาดา้นก าลังคน

27. ITA
28. HA
29. PMQA
30. รพสต.ตดิดาว
31. ขอ้มลู
สารสนเทศ
32. การเงนิการคลงั
33. งบลงทนุ
34. วจิัยและ
นวัตกรรม

Core value M O P H

HR1 Goal 2563
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เขตสขุภาพที ่1

HR1 Executive Meeting

ประชมุผูบ้รหิารเขตสขุภาพที ่1 วนัที ่8 พ.ย. 2562 เชยีงราย

ชีน้ าทศิทาง(จัดท ายทุธศาสตร)์

จัดสรรทรัพยากร(ตามจา่ยเงนิ)

ก ากบัตดิตาม(จัดเวทแีลกเปลีย่น)

• M&E

• CQI

• สรปุผลงาน

• Implement• คณะกรรมการ

• แผนงาน

• ตัวชีว้ัด

Q1 Q2

Q3Q4

กรอบการท างาน

2563

ICU-

นครพงิค์

ลดแออดั-
ล าปาง

Refer-
นา่น

ER-
เชยีงราย

นพ.ประเสรฐิ กจิสวุรรณรัตน ์ผอ.ส านักงานเขตสขุภาพที ่1 (18 ต.ค. 2562)
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นโยบายและทิศทางการขบัเคล่ือนงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 
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นโยบายและทิศทางการขบัเคล่ือนงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
นโยบายรัฐมนตรี 
1) พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

-โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
-โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 
-โครงการร้อยใจรักษ์ 
-โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

 
2) ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกาย-ใจ และมีความม่ันคงทางสุขภาพ 

-การออกก าลังกาย 
-พัฒนาคุณภาพเด็ก 
-ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
-PM 2.5 

3) ให้ประชาชนได้รับบริการ 
-มีคุณภาพและปลอดภัย 
-ลดความแออัด ลดรอยคอย 
-ลดเหลื่อมล้ า 
-พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

-ระบบงานบริการ ระบบคิว ระบบส่งต่อ 
4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 

-เพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

-ธรรมาภิบาล 
-กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ 

 
นโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
1) โครงการพระราชด าริ 
2) สุขภาพทุกกลุ่มวัย 
3) วัณโรค 
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4) ความม่ันคงด้านสุขภาพ  
-ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
-RDU & AMR 
-PM 2.5 

5) พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
6) ลดแออัด ลดรอคอย 

-จัดระบบบริการที่ลดความแออัด 
-ห้องฉุกเฉินคุณภาพ 

7) Fast Track 
8) การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 
9) นวัตกรรมทางการแพทย์เศรษฐกิจ 
10) องค์กรคุณภาพ HA , PMQA  , องค์กรแห่งความสุข 
  
ประเด็น Focus ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   ปี 2563  
1. ด้านสาธารณสุข 

1.1พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารใน 3 อ าเภอ 
1.2 เด็กเชียงใหม่ไม่เตี้ยและพัฒนาการดี 
1.3 ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2. ด้านการรักษา 
2.1 ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เบาหวาน/ความดัน 

3. ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 
3.2 HA ยกจังหวัด และ HA เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก 
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