
 
 
 
 
 
 

นโยบาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
นายเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 

“รัก  สามัคคี  มีวินัย  ใฝใ่จสาธารณสุข” 
 กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่บุคลากรมีความรัก  มีความสามัคคี  มีวินัย  
ร่วมเสริมสร้างพลังและสร้างสรรค์การท างานสาธารณสุข  เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ  ให้
ความส าคัญยิ่งต่อโครงการพระราชด าริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ส าหรับแนวนโยบาย
ในการบริหารกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีนโยบายส าคัญท่ีมุ่งเน้น  5  ประเด็น  ได้แก่ 
 1.  พัฒนาระบบสุขภาพ  ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ  อสม.  ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจ าตัว  3  คน  (หมอประจ าบ้าน  หมออนามัย  และหมอครอบครัว)  ตลอดจนพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ
ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ทั้งกาย  จิต  สังคม  พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพจิตเชิงรุก  ควบคู่ไปกับสุขภาพกาย  ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ     
ในทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย  และผู้สูงอายุ 
 2.  พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า  ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ  ลดความแออัด  ลดรอคอย  
ด้วยการแพทย์วิถีใหม่  (New  Normal  Medical  Care)  สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบบริการ
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  (Innovative  Healthcare Management)  สนับสนุนนโยบาย  30  บาท  
รักษาทุกที่  โดยเริ่มให้เห็นเป็นรูปธรรมในเขตสุขภาพน าร่องก่อนขยายผล 
 3.  เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ  มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Service  
Hub)  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (Product  Hub)  และวิทยาการทางการแพทย์  (Academic Hub)  สนับสนุน
ส่งเสริมสมุนไพร  กัญชา  กัญชง  เพ่ือสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพ่ือสุขภาพอย่างครอบคลุม  
ปลอดภัย  เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์ทางเลือก 
 4.  เสริมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่  สร้างเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่  
New  Normal  โดยเฉพาะอาหาร  ออกก าลังกายเพ่ือการมีสุขภาพดี  บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่างใน
การดูแลสุขภาพตนเอง  พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่  COVID-19  
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  สามารถควบคุม
สถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล 
 5.  บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล  สุจริต  โปร่งใส  และประโยชน์ของประชาชนในการบริหารและ
การด าเนินงาน  สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้เป็น  “กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสีขาว”  ผู้บริหาร
ทุกคนต้องดูแลขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร  สร้างผู้น ารุ่นใหม่  สร้างองค์กรแห่งความสุข
พัฒนาคนให้เก่ง  ดี  และมีความสุข  งานได้ผลคนเป็นสุข  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

 



 
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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    นโยบายสาธารณสุขอ าเภอแมส่ะเรียง 
    นายด ารงค์  นันยบตุร 

 
 

 

 

 

 

เนื่องจากความมุ่งหมายส าคัญ ที่จะให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนด
แนวทางในภารกิจ ผ่าน ๓ ระบบ คือ  

๑) ระบบการสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค   
๒) ระบบบริการ และหนุนเสริมด้วย 
๓) ระบบบริหารจัดการ สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้ง

ในส่วนภูมิภาค ระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยหน่วย บริหาร และหน่วยบริการ ที่ตั้งในอ าเภอ   ต าบล มีหน้าที่
ต้องด าเนินงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ให้บรรลุผล 

สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  นายด ารงค์  นันยบุตร  จึงได้มอบนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางการ            
ด าเนินงานของ ทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังนี้ 

๑) ยึดตัวชี้วัด ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้  ๔๔  ตัว และตัวชี้วัดที่เพ่ิมเติมจาก เขตฯ 1 ตัว 
เป็นตัวชี้วัดผลงานอีก ใช้เป็น เครื่องมือ ที่จะน าไปสู่การก าหนดกระบวนการด าเนินงานต่อไป 

๒) ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (ครอบครัวเดียวกัน,Unity) ท างานเชื่อมประสานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเรื่อง  One province One Hospital และ District 
Health System (DHS) 

๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท างานเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน แบ่งปัน
ทรัพยากร ปรับแผน กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

๔) เน้นการพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารที่สามารถตอบสนองการด าเนินภารกิจ ให้ความส าคัญกับ การ
สื่อสารข่าวสาร (Information) ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการรับรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึง
การสื่อสารสาธารณะ ให้เกิด เข้าใจการด าเนินงาน ของหน่วยงาน, เชิดชูต้นแบบที่ดีในการท างาน และต้นแบบ
ที่ดีในด้านสุขภาพ 

๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนองค์ความรู้ และสร้างความรู้จากการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะ งานวิจัยR2R , เพ่ิม จ านวนผลิตผลด้านวิชาการขององค์กร 
รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ต่างๆ ยอมรับและผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินงาน 

๖) ให้ความส าคัญกับการท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยปรับกระบวนการท างาน ให้ยึดเป้าหมายเป็น
หลัก ท างานอย่าง  เป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการก ากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด บูรณาการการท างาน
ระหว่างฝ่าย /ระหว่างกลุ่มงาน / ระหว่างหน่วยงาน  
 

 


