การขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 ตุลาคม 2563

นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
1. ให้ความสาคัญสูงสุดต่อ
โครงการพระราชดาริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
•
•
•
•

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รบ
ั บริการ
งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง
สร้างผู้นารุน
่ ใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ )

2. ระบบสุขภาพ
• มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
และ อสม คนไทยทุกคนต้องมี
หมอประจาตัว 3 คน
• ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย
จิตใจ สังคม

3. ระบบบริการก้าวหน้า
• เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence
ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
• New Normal Medical Care
• ยกระดับสู่ Innovation healthcare management
• สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกที่

5. สุขภาพดีวถ
ิ ีไหม่ (New Normal)
• สร้างความมัน
่ ใจและความพร้อมในการจัดการ
กับโรคอุบัติใหม่ COVID-19
• สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพ
ดีวถ
ิ ีใหม่ 3 อ

4. เศรษฐกิจสุขภาพ
• เพิม
่ มูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
• ให้ความสาคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์
• เพิม
่ โอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
6 ตุลาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข
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นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

✓

นโยบายรมว.

✓

นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

ให้ความสาคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดาริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัวสามคน
หมอประจาบ้าน (อสม) หมออนามัย หมอครอบครัว

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

✓

นโยบายรมว.

✓

นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

6. ระบบบริการก้าวหน้า

✓

นโยบายรมว.

✓

นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

• ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่
• New Normal Medical Care , Digital Health
• Innovative Healthcare Management

เพิม
่ มูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทาง
สุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

✓

นโยบายรมว.

✓

นโยบายปลัด

นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

• ดูแลสุขภาพกลุม
่ วัยอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นกลุม
่ เด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ
• พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์
ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ

4. สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่

✓

8. ธรรมาภิบาล
✓

นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

นโยบายรมว.
นโยบายรมช.

✓

นโยบายปลัด

ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต
ประโยชน์ของประชาชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ New Normal
อาหาร ออกกาลังกาย Health literacy

5. COVID-19

✓
✓

✓

นโยบายรมว.

✓

นโยบายปลัด

เพิม
ั ิใหม่
่ ศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบต
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสม
สาหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

9. องค์กรแห่งความสุข

✓

นโยบายปลัด

พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นารุน
่ ใหม่
6 ตุลาคม 2563
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Ministry of Public Health

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565
การประชุม
Agenda

การเยีย
่ มพื้ นที่
Area

Function

การตรวจราชการ

Performance Agreement
(PA)

กสธ. สป. WBM ทปษ.

รมว.สัญจร 4 ภาค
ปลัดสัญจร 12 เขต

กรณีปกติ
กรณีพิเศษ

Quick win รายไตรมาส
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

PP & P Excellence
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Service Excellence
บริการเป็นเลิศ
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

4. สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
5. COVID-19

6. ระบบบริการก้าวหน้า

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

Agenda
9. องค์กรแห่งความสุข

People Excellence
บุคลากรเป็นเลิศ

8. ธรรมาภิบาล

Governance Excellence
บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
สสป.สธ.
กรมสบส.

1.

6.

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง

ระบบบริการก้าวหน้า

กรมพ.
สป.

2.

กรมสบส.

เศรษฐกิจสุขภาพ

7.

กรมอ.
กรมสจ.

ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

3.

กรมพท.

สมุนไพร กัญชา กัญชง

8.

ธรรมาภิบาล

ศปท.สธ.

4.

กรมอ.

สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่
9.

5.

COVID-19

องค์กรแห่งความสุข
กรมคร.
กรมว.
อย.

กรมสจ.
สป.

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

แผนงานประชุมที่ กยผ. จัด ปีงบประมาณ 2564
ที่

ชื่อประชุม

ประธาน

ความถี่

สถานที่

ประเด็นหลัก

1

สธ.

รมว.

ทุกเดือน

ก.สธ.

เคาะ แสตมป์งานAgenda

2

สป.

ปลัด

ทุกเดือน

ก.สธ.

Function

3

WBM

ปลัด

ทุกวันพุ ธ

ก.สธ.

Agenda งานแก้ไขปัญหา

4

ที่ปรึกษา รมว.

รมว.

ทุกเดือน (พุ ธ)

ก.สธ.

Agenda

5

รมว. สัญจร 4 ภาค

รมว.

ทุก 3 เดือน

4 ภาค

Agenda and area
challenges

6

ปลัดสัญจร 12 เขต

ปลัด

ทุกเดือน

12 เขต

Agenda and area
challenges

หมายเหตุ
▪

ประเด็น Agenda รมว. 9 ประเด็น : ปฐมภูมิ เศรษฐกิจสุขภาพ กัญชา สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่ COVID-19 หน่วยบริการก้าวหน้า
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความสุข

▪

ประเด็น Agenda กยผ. : ระบบ HR blue print ระบบข้อมูล back bone, ICD-11, COVID-19

▪

ประเด็น Function กยผ. เน้นงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

นโยบาย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี 2564
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

คนไทยทุกคนต้องมีหมอสามคนเป็นหมอประจาตัว
หมอประจาบ้าน(อสม) หมออนามัย หมอครอบครัว
ปี 2564 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ
ต้องเป็นกระทรวงที่สนับสนุน ส่งเสริม และ
สร้างเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ให้แก่
ประชาชน เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของประเทศ

6. บริหารด้วยธรรมาภิบาล
กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านธรรมาภิบาล ยีดหลักธรรมาภิบาล สุจริต
ประโยชน์ของประชาชน

5. 30 บาทรักษาทุกที่
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า
ของหน่วยบริการเป็นอีกก้าวหนึ่งของ
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

4. COVID-19
กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุดสาหรับประเทศไทยและทุกคน
ที่อยู่ในประเทศไทย

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ต้องทาให้ประชาชน
เข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ และได้ปลูกเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย
23 กันยายน 2563
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นโยบาย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
การจัดบริการทางการแพทย์วถ
ิ ีใหม่ ลดแออัด
เพิม
่ การเข้าถึง (New Normal Medical Care)

3.

Digital Health
สถานพยาบาลปลอดภัย

2.

พัฒนาเด็กปฐมวัย

การแพทย์วถ
ิ ีใหม่

4.

ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อสม.

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

5.

(Free –Fun- Family)

พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ

ดูแลสุขภาพกลุ่มวัย
อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย
อาหารปลอดภัย
สุขภาพจิตเชิงรุก

มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ

1.
สุขภาพดีวถ
ิ ีใหม่

ธรรมาภิบาล โปร่งใส

6.

Health Literacy เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
23 กันยายน 2563
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