










➢

➢

⚫ ⚫ ⚫

⚫ 

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢



❖ ❖

❖

❖



❖

❖



❖

❖

❖

❖



❖

❖



❖

❖







➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢





นโยบายและทิศทาง
การด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ตุลาคม 2565



พระราชด ารสั  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง  

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย ์เป็นกิจท่ีหน่ึง 

ลาภทรพัยแ์ละเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแหง่อาชพีไว ้ใหบ้รสุิทธ์ิ

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



V

VUCA World กับ แนวโน้มโลก 

V

Volatility

ผันผวน 

Uncertainty

ไม่แน่นอน 

Complexity

สลับซบัซอ้น 

Ambiguity

คลุมเครอื

➢ อ านาจทางเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม

➢ ภาวะโลกรอ้น ทรพัยากรขาดแคลน

➢ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี

➢ สังคมสูงวยั เด็กเกิดน้อย  Generation gap

➢ ความเปน็เมือง  วถีิชวีติเปลีย่น 

➢ สาธารณสุข โรคอบุัติใหม ่NCDs สุขภาพจติ

ค่าใชจ้า่ยด้านสุขภาพสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



3 ปี แห่งโอกาส

พฒันาระบบสาธารณสุขเขม้แขง็ 

สรา้งความม่ันคงทางสุขภาพย่ิงข้ึน 

“สุขภาพคนไทย เพ่ือ สุขภาพประเทศไทย” 

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



“สุขภาพคนไทย 
เพ่ือสุขภาพประเทศไทย” 

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการสรา้งความรอบรู้
ด้านสุขภาพในทุกมิติ 

➢ ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร ได้อยา่งถกูต้อง เป็นปัจจบุัน 
สะดวกรวดเรว็ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวยัให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ
ของตนเอง ครอบครวัและชุมชนให้แขง็แรง

ยกระดับระบบรกิารรองรบัสังคมสูงวยั และลดอัตราตายโรคส าคัญ
➢ เสรมิความเขม้แขง็ของระบบบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ 
➢ ปรบัโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เปน็ “โรงพยาบาลของประชาชน”
➢ เพ่ิมขดีความสามารถระบบบรกิารและเครอืขา่ยโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง” 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล
➢ โรงพยาบาลทุกแห่งใชก้ารแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
➢ พัฒนาระบบขอ้มูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบรกิารอยา่งไรร้อยต่อ และพัฒนา

ระบบสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น
➢ เรง่พัฒนานวตักรรมการแพทย์

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
➢ เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ของประเทศในอนาคต

ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ 

➢ สนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สมุนไพร ภมูิปัญญาไทย 
และการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายและทิศทางการด าเนนิงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

นายแพทย์โอภาส  การย์กวนิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชวีติ
ในการท างานท่ีดีขึ้น
➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T 

Trust  Teamwork & Talent  Technology Target
➢ บุคลากรมีคุณภาพชวีติในการท างานท่ีดีขึ้น 

1

2

3

4

5

6

ท ท าทันที    

ท ท าต่อเน่ือง

ท ท าและพัฒนา

หลักปฏิบัติในการท างาน 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ไวว้างใจต่อการเข้ารบั
บรกิารกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชน

➢ เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 
ถูกต้อง รวดเรว็

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร
ยกระดับการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพในทุกมิติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เพิม่ศักยภาพ 3 หมอ ดูแลแบบ
ใกลตั้ว ใกลบ้า้น ใกลใ้จ

➢ ปรบัโฉมเป็นโรงพยาบาลของประชาชน
เข้าถึงงา่ย สะดวก ลดแออดั 
บรหิารการเงนิการคลงัมปีระสิทธภิาพ

ยกระดับระบบบรกิารรองรับสังคมสูงวัย 
และลดอัตราตายโรคส าคัญ

➢ เพิม่ขีดความสามารถระบบบรกิารและเครอืข่าย  

ไรร้อยต่อ ผู้ปว่ยเปน็ศนูยก์ลาง



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ใชก้ารแพทยท์างไกล 
ลดการเดินทาง ลดค่าใชจ้า่ยประชาชน

➢ พฒันาระบบขอ้มูลสุขภาพ 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล

➢ พฒันานวตักรรมการแพทย์



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
บรกิารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและ
การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

ส่งเสรมิให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพนานาชาติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วย 4T
- Trust
- Teamwork & Talent
- Technology
- Targets

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
และบุคลากรมีคุณภาพชวิีตในการท างานท่ีดีขึ้น

➢ บุคลากรมคีณุภาพชวีติการท างาน
ท่ีดีข้ึน

- Work Life Balance
- ปรบัตัวได้ในภาวะวกิฤติ
- เรยีนรู ้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง



ท ท ท

ท า ต่อเน่ือง

ท า ทันที

ท า และพัฒนา

นายแพทย์โอภาส การย์กวนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



TREY
การค ้นคว ้า

วสิยัทศันโ์รงพยาบาล ( Vision )

4

“โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”



TREY
การค ้นคว ้า

พนัธกจิโรงพยาบาล (Mission)

5

1. ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์และสังคม) อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (สร้างเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู) ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและมีมาตรฐานวิชาชีพแก่ประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียม 

2. มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนและมีแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
5. สนับสนุนสวัสดิการและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และปลอดภัย



TREY
การค ้นคว ้า

เป้าประสงคโ์รงพยาบาล(Goal)

6

1. ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ผู้รับบริการได้รับการรักษา ส่งต่อ อย่างถูกต้องปลอดภัยแบบวิถีใหม่ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเท่าเทียมกัน

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ

4. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดี  เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

6. โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน

7. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 2



TREY
การค ้นคว ้า

ทบทวนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลดงเจรญิ

7

1. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ระบบบริการรักษาผู้ป่วยและความพึงพอใจในบริการ

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนงาน

5. ความม่ันคงทางการเงิน



TREY
การค ้นคว ้า

8

1. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.1 หญิงตัง้ครรภ์และเดก็ 0-5 ปี  

• โครงกำรบรูณำกำรแบบองค์รวม

• คลนิิกวยัรุ่น 

1.2 วยัเรียน/วยัรุ่น

1.3 ผู้สงูอำยุ

1.4 กลุม่วยัอื่นๆ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ

แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม
ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”



TREY
การค ้นคว ้า

9

• Sepsis,Pneumonia,TB

2.1 งำนโรคติดตอ่

• CA,HT,DM,Stroke,Stemi,ACC,ตำ,ไต,ฟัน
• STROKE เน้นเร่ืองกำรส่งเสริมป้องกันเชงิรุกเพื่อให้คนไข้เข้ำระบบกำรรักษำได้อย่ำง

รวดเร็ว เพื่มประสิทธิภำพในกำรรักษำ
• กำรเข้ำถงึบริกำรทันตสุขภำพของ HCW แบบ New normal

2.2 งำนโรคไม่ตดิต่อ

2.3 ข้อร้องเรียนด้ำนบริกำร
2.4 ประเมินควำมพงึพอใจในบริกำร
2.5 ลดระยะเวลำกำรรอคอย

2. ระบบบริการรักษาผู้ป่วยและความพึงพอใจในบริการ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถใีหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”



TREY
การค ้นคว ้า

10

3.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

3.2 กำรอบรม สมัมนำ พฒันำศกัยภำพ

• ตัง้ทีม HR ,Happinometer

3.3 สันทนำกำรและสวัสดกิำร

3. การพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ

แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐมภูมิ 
โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  ประชาชนพึง

พอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”



TREY
การค ้นคว ้า

11

4.1 ระบบ NCDs,ER,IC คณุภำพ

4.2 ระบบควำมเสี่ยงโรงพยำบำล(RM)

4.3 โรงพยำบำลคณุธรรม

• Green&Clean ระดบั ดีมำก+

4.4 ระบบ ENV

4.4 ระบบเภสัชกรรมและกำรใช้ยำ(RDU)

4.5 แผนงำน ยทุธศำสตร์และข้อมลูสำรสนเทศ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนงาน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”



TREY
การค ้นคว ้า
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5.1 กำรจดัท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย

5.2 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั

5.3 กำรบริหำรงำนพสัดุ

5. ความมั่นคงทางการเงิน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”



1

2

3

4

5

ประชาชนเข้าถึงบรกิารสุขภาพได้มากขึ้น 

➢ เพ่ิมความครอบคลมุการดูแลสุขภาพปฐมภมูิท่ีบ้านและชุมชน โดย 3 หมอ  
และ การแพทยท์างไกล (Telemedicine)

➢ สรา้งโอกาสเขา้ถึงระบบบรกิารสุขภาพของรฐั อยา่งเป็นธรรม สะดวก และรวดเรว็
⚫ โรงพยาบาลของประชาชน ⚫ บรกิารสุขภาพไรร้อยต่อ  ⚫ ดูแลองค์รวมท้ังกายและจติ 
⚫ เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการเงนิการคลังเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุต้องได้รบัการดูแลอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 

➢ ส่งเสรมิให้สูงวยัอยา่งแขง็แรง 
➢ บูรณาการดูแลผู้สูงอายุท้ังรา่งกาย จติใจ ภาวะสมองเส่ือม
➢ สนับสนุนโรงพยาบาลทกุระดับให้มคีลินิกผู้สูงอายุ สามารถเขา้ถึงบรกิารได้สะดวกยิง่ขึ้น

น าสุขภาพขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

➢ ส่งเสรมิผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพ สมุนไพรและภมูิปัญญาไทยการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยท์างเลือก
➢ ขยายสู่การเป็นศูนยก์ลางบรกิารสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพของภมูิภาคและประชาคมโลก 

ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน 

➢ พัฒนาขอ้มูลดิจทัิลสุขภาพของประชาชน ท่ีมีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของประเทศ
ให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถใชบ้รกิารสาธารณสุขได้ทกุท่ีอยา่งต่อเน่ือง

ยกระดับการเสรมิสรา้งสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง 

➢ ปรบัเปล่ียนการส่ือสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้งา่ย ถกูต้อง ปลอดภัย ทันสมัย 
➢ ชุมชนเขม้แขง็รวมพลังสรา้งสุขภาพดี  
➢ สรา้งแรงจงูใจให้ประชาชนมีส่วนรว่มดูแลสุขภาพตนเองและครอบครวั  ท้ังกายและใจ

นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
นายอนุทิน ชาญวรีกูล

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข

“ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง 
ประเทศไทยแข็งแรง” 

สู่เป้าหมาย 

คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจม่ังค่ัง 
(Health for Wealth)



ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพประชาชนทุกชว่งวยัให้มีสุขภาพ

และคุณภาพชวีติท่ีดี

➢ ส่งเสรมิและดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชวีติท่ีดี ทุกชว่งวยั

เริม่ต้ังแต่มารดาและทารก เด็กปฐมวยั วยัเรยีนวยัรุน่ วยัท างาน และผู้สูงอายุ

➢ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health literacy) 

เพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองได้ (Self-care)

➢ ยกระดับและเพ่ิมขดีความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพ่ือดูแล

และให้ขอ้มูลประชาชนเพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพ 

พัฒนาระบบการให้บรกิารสาธารณสุข เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจ

➢ ส่งเสรมิและสนับสนุนผู้ประกอบการใหส้ามารถลงทุนและด าเนินธุรกิจสุขภาพในประเทศ

โดยมีมาตรการลดขัน้ตอน Fast Track 

➢ ส่งเสรมิการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาใช้บรกิาร

ระบบสุขภาพในประเทศ

➢ ส่งเสรมิและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม้าลงทุนในพ้ืนท่ี EEC โดยสรา้งความเชื่อมั่น

ด้านระบบบรกิารสาธารณสุข

➢ พัฒนาระบบเทคโนโลยเีพ่ือลดระยะเวลาและขัน้ตอนการขออนุญาตของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแต่คงไวซ้ึ่ง

ความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์  

นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสุข

สรา้งเสรมิสุขภาพเชงิป้องกันให้กับประชาชน

➢ ส่งเสรมิให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพเชงิปอ้งกัน
โดยการใชห้ลัก 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์) 

➢ สนับสนุนการบรโิภคอาหารเปน็ยา เน้นการบรโิภคอาหารและสมุนไพรท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อรา่งกายและยกระดับและสรา้งภมูิคุ้มกันให้แก่รา่งกาย

➢ ส่งเสรมิให้ประชาชนทุกชว่งวยัได้มกีารออกก าลังกาย (โครงการก้าวท้าใจ) 
เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีแขง็แรง

➢ ยกระดับและเพ่ิมขดีความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพ่ือดูแลและ
ให้ขอ้มูลประชาชนเพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพเชงิป้องกัน 

ผลักดันการใชท้รพัยากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

➢ ส่งเสรมิและสนับสนุนการบรโิภคผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรไทยตามนโยบายอาหารเป็นยา

➢ ส่งเสรมิการใชแ้ละพัฒนาสมุนไพรภายในประเทศและผลิตภัณฑ์การแพทยแ์ผนไทย

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการส่งออกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ

➢ ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพและยกระดับให้ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติ (medical hub) 

“ดูแลกาย รกัษาใจ สรา้งภมูิคนไทย ก้าวต่อไปแข็งแรง”



“สุขภาพคนไทย 
เพ่ือสุขภาพประเทศไทย” 

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการสรา้งความรอบรู้
ด้านสุขภาพในทุกมิติ 

➢ ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร ได้อยา่งถกูต้อง เป็นปัจจบุัน 
สะดวกรวดเรว็ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวยัให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ
ของตนเอง ครอบครวัและชุมชนให้แขง็แรง

ยกระดับระบบรกิารรองรบัสังคมสูงวยั และลดอัตราตายโรคส าคัญ
➢ เสรมิความเขม้แขง็ของระบบบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ 
➢ ปรบัโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เปน็ “โรงพยาบาลของประชาชน”
➢ เพ่ิมขดีความสามารถระบบบรกิารและเครอืขา่ยโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง” 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล
➢ โรงพยาบาลทุกแห่งใชก้ารแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
➢ พัฒนาระบบขอ้มูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบรกิารอยา่งไรร้อยต่อ และพัฒนา

ระบบสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น
➢ เรง่พัฒนานวตักรรมการแพทย์

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
➢ เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ของประเทศในอนาคต

ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ 

➢ สนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สมุนไพร ภมูิปัญญาไทย 
และการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายและทิศทางการด าเนนิงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

นายแพทย์โอภาส  การย์กวนิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชวีติ
ในการท างานท่ีดีขึ้น
➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T 

Trust  Teamwork & Talent  Technology Target
➢ บุคลากรมีคุณภาพชวีติในการท างานท่ีดีขึ้น 

1

2

3

4

5

6

ท ท าทันที    

ท ท าต่อเน่ือง

ท ท าและพัฒนา

หลักปฏิบัติในการท างาน 



ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
การประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นโยบายมุง่เน้น ป ี2566

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ ความแข็งแรง ให้ประชาชนมีพลังในการด าเนินชีวิต 
และใช้ความเข้มแข็งทางสาธารณสุข สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง 
ประเทศไทยแข็งแรง” ในปี 2566 นี้ เราจะพัฒนาการสาธารณสุขของไทย ผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมุ่งเน้น 5 ประการส าคัญ  

1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น 
1.1 เพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชน โดย “3 หมอ” คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัวดูแล

สุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ได้รับการรักษา ส่งต่อ เพิ่มสวัสดิการและศักยภาพ อสม. สนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและโรงพยาบาลชุมชนให้เข้มแข็ง เช่ือมต่อการรักษาโดยใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อดูแลประชาชนท่ีบ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาโรงพยาบาล ในการนี้ระบบ
หลักประกันสุขภาพต้องเอื้อให้การดูแลในชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็งและครอบคลุม กรณีการเจ็บป่วยเรื้อรัง การเยี่ยมบ้านและให้การรับยา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือทางจิตเวช 

1.2 สร้างโอกาสเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น
“โรงพยาบาลของประชาชน” ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ให้บริการดุจญาติมิตร มีคุณภาพ ลดขั้นตอน ลดเหลื่อมล้ า ลดค่าใช้จ่าย
ด้วยพลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลังเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
“เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์” ให้พร้อมต่อการรักษาขั้นสูง โดยเฉพาะโรคซึ่งเป็นสาเหตุการตายส าคัญของคนไทย 
จัดตั้งกองทุนพัฒนาบริการทางการแพทย์ พร้อมกับ “พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพไร้รอยต่อ” เช่ือมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันทั้งภาครัฐทุกสังกัด เพื่อลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดอัตราการเสียชีวิต ที่ส าคัญต้องเน้น
การดูแลแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

2. ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง  
2.1 ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
2.2 ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดีประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรง สร้างแรงจูงใจ 

เปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการรักษาคืนมูลค่าให้กับประชาชน เพิ่มสิทธิพิเศษทางภาษี สิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านสาธารณสุข พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการร่วมสร้างสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้แข็งแรง 
ได้ออกก าลังกายได้รับอาหารที่ปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาวะที่ดี สามารถลดการเจ็บป่วยได้

3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรงโดยครอบครัวและชุมชน บูรณาการดูแล
ผู้สูงอายุท้ังร่างกายจิตใจ และภาวะสมองเสื่อม ให้ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงของโรค การป้องกันปัญหาสุขภาพ 
ตลอดจนการดูแลระยะยาว (Long term care) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น แว่นสายตา 
ผ้าอ้อม ฟันปลอม สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุเพื่อเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือกขยายสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคและประชาคมโลกต่อยอด
ทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ของประชาชนและประเทศ

5. ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชนพัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่
อย่างต่อเนื่อง และรัฐใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



นโยบายมุง่เน้น ป ี 2566

1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 ส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่มารดาและทารก เด็กปฐมวัย  

วัยเรียนวัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุ
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) เพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองได้ (Self-care)
 ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพ่ือดูแลและให้ข้อมูลประชาชนเพ่ือเสริมสร้าง 

สุขภาพ 
2. สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชน
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยการใช้หลัก 3อ. (อาหาร ออกก าลังกาย 

และอารมณ)์ 
 สนับสนุนการบริโภคอาหารเป็นยา เน้นการบริโภคอาหารและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและยกระดับ

และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้มีการออกก าลังกาย (โครงการก้าวท้าใจ) เพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพ่ือดูแลและให้ข้อมูลประชาชนเพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพเชิงป้องกัน 
3. ผลักดันการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรไทยตามนโยบายอาหารเป็นยา
 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสมุนไพรภายในประเทศและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และสนับสนุนการส่งออกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (medical hub) 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถลงทุนและด าเนินธุรกิจสุขภาพในประเทศโดยมีมาตรการ

ลดขั้นตอน Fast Track 
 ส่งเสริมการให้บริการและอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการระบบสุขภาพในประเทศ
 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพ้ืนที่ EEC โดยสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบบริการ

สาธารณสุข
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนการขออนุญาตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแต่คงไว้ซึ่งความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
การประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

“ดูแลกาย รักษาใจ สร้างภูมิคนไทย ก้าวต่อไป แข็งแรง”

ดร.สาธติ ปิตเุตชะ 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสุข



นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทยโ์อภาส  การยก์วนิพงศ ์
ปลดักระทรวงสาธารณสุข

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“ให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง” ขอน้อมน าพระราชด ารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เป็นปณิธานในการท างานร่วมกัน และด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข 
ใน 3 ปี จากน้ี เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางสุขภาพยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมท้ังมิติสุขภาพมิติสังคม 
มิติเศรษฐกิจ ด้วยแนวนโยบาย “สุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย” โดยมุ่งเน้น 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ เชิงรุก ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว โดยร่วมมือกับเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจต่อ “กระทรวงสาธารณสุข” และ
พัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้แข็งแรง 

2. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคส าคัญ
2.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพสามหมอ โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) ให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชน เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้เป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญของการดูแลสุขภาพชุมชนสู่โรงพยาบาล 
ใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ืองเชื่อมโยง ให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน 
ใกล้ใจ” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” มีสถานท่ีสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ประชาชนเข้ารับบริการ
ได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย ลดการแออัด ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทันสมัย บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติ และบริหารการเงิน
การคลังอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

2.3  เพิ่มขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่าย ไร้รอยต่อโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้
และแบ่งปันทรัพยากร เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคส าคัญ เร่งด าเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต มะเร็ง สุขภาพจิต 
3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล

3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ปรับปรุงให้โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งมีหน่วยรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร้รอยต่อ และการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อการแพทย์ระดับอณู (Molecular medicine) เพื่อการวินิจฉัยโรค
ท่ีแม่นย าการดูแลรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตามลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมอย่างครบวงจร (Precision medicine) รวมถึง
การใช้ยาเฉพาะบุคคลตามลักษณะทางพันธุกรรม (Personalized medicine) 

4. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในอนาคต ผลักดันกฎหมายระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบและกลไกบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการทรัพยากร การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ ด้านบริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการวิชาการ
และงานวิจัย การส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

6. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น
6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T ได้แก่ Trust สร้างความไว้เน้ือเชื่อใจกับประชาชน ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายต่างประเทศ บุคลากร 

และเครือข่าย Teamwork & Talent ท างานเป็นทีม และสนับสนุนคนเก่งท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลงการท างานที่ดี Technology ใช้เทคโนโลยี 
ให้เกิดผลิตภาพ และบริการท่ีมีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นย า Targets ท างานแบบมุ่งเป้าหมาย 
สามารถจัดการทรัพยากร

6.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขึ้น มีความสมดุลชีวิตกับการท างาน มีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นได้ในภาวะวิกฤติ 
ท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีพลัง โดยมีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านยึดหลักปฏิบัติในการท างาน “ททท” คือ “ท าทันท”ี “ท าต่อเนื่อง” “ท าและพัฒนา” 


