นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
“เราจะร่วมมือกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่
เป็ นน้ องเคารพและให้ เกี ยรติ ซึ่ งกั นและกั น และน านโยบายของรั ฐบาล
ของท่านรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิ บัติ ยั งคงยึ ดแนวทาง
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดย
ขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มองค์ ก ร MOPH บนหลั ก การของความยั่ ง ยื น และ
นายแพทย์สขุ ุม กาญจนพิมาย
มุ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ป ระชาชนจั บ ต้ อ งได้ เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ความเชื่ อ ถื อ
ปลัดกระทรวงสธารณสุข
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ“
โดยเน้นแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ร่วมกันดาเนินงานโครงการจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. พั ฒนาระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ คนไทยทุ กคนมี ที มหมอประจ าครอบครั ว ให้ ก ารรั ก ษาโรคพื้ นฐาน
ให้คาปรึกษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน ที่คลินิกหรือหน่วยบริ การ และจัดการเรื่ อง
การส่งต่อเมื่อจาเป็นอย่างเป็นระบบ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต.และโรงพยาบาล
ชุ มชนให้ สะอาด น่ าอยู่ ได้ มาตรฐาน ปลอดภั ย ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการสนั บสนุ นอย่ างใกล้ ชิ ด
ให้เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา”โดยไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้น
การพั ฒนาให้ ได้ มาตรฐานไปด้ วยกั น มี การประสานงานเป็ นเครื อข่ าย พี่ ช่ วยน้ อง เพื่ อนช่ วยเพื่ อน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชน ช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
3. เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่สาคัญ คือ
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อค
ทุ ก ประเภทและทารกแรกเกิ ด พั ฒ นาการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละตติ ย ภู มิ ขั้ น สู ง ตาม
service plan สาขาต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และ
โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
4. เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจาตัว ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชนและเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ควร
ได้รับการดูแลตามช่องทางที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้การดาเนินงานของชมรมมีความเข้มแข็ง
และจัดการให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้

5. ประชาชนได้ รั บความคุ้ มครองจากสารพิ ษที่ ท าลายสุ ขภาพ มี ช่ องทางสื่ อสารข้ อมู ลอย่ า งถู กต้ อง
ตามหลักวิชาการผ่าน สื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเช่นการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยา การยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
มาใช้ ในโรงพยาบาล การส่ งเสริ มให้ บุ คลากรในกระทรวงสาธารณสุ ขและผู้ ใช้ บริ การใช้ บรรจุ ภั ณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาลเพื่อลดต้นทุนการจัดบริการในระยะยาวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
6. ทาให้คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล เข้าไปมีส่วนบริหารโรงพยาบาลร่วมกันสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ
ในการพั ฒ นา กระจายอ านาจให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ มี อิ ส ระในการบริ ห ารมากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างทันท่วงที โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภายใต้
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพื้นที่
7. จะผลักดันให้มีระบบหลักประกันของชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาบนแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภาพ
คนต่างชาติที่มาทางาน หรือนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองโดยให้มีการซื้อประกันของรัฐได้ เพื่อ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ
8. จะร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนป่วย คนรวยช่วยคนจน ทาให้กองทุนหลักประกัน
มีงบประมาณที่เพียงพอและยั่งยืนโดยไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
และต าบล ให้ ค รอบคลุ ม เชื่ อ มโยงทุ ก พื้ น ที่ ประสานการด าเนิ น งานแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพประชาชน
ทุก กลุ่ม วั ย ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต โรคซึม เศร้า ปัญ หายาเสพติด ผ่ า นเครื อข่ า ยคณะกรรมการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอและตาบล
10. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมป้องกันวัณโรค การเฝ้าระวังโรคระบาด การคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค การควบคุ ม มาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม แพทย์ แ ผนไทย การปฏิ รู ป ก าลั ง คน
ด้านสุขภาพ การปฏิรูปเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
11. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้กับบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัส
กับผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทางานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มี ศั ก ดิ์ ศ รี ใ นวิ ช าชี พ ให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ช าชี พ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชนตลอดจนการสร้างขวัญกาลังใจและเสริมพลังให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข ทางาน
เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

จิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ
ผลักดันระบบหลักประกันของ
ชาวต่างชาติในประเทศไทย

7.

2.

3.

การดูแลผู้สูงอายุ

เจ็บป่วย ฉุกเฉิน
4.
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
8. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอและตาบล

ร่วมมือกับภาคประชาชน
9.
ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

5. คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล

ประชาชนได้รับความคุ้มครอง

6.

จากสารพิษที่ทาลายสุขภาพ
10.

สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญ กาลังใจ

ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ควบคุมป้องกันวัณโรค
คุ้มครองผู้บริโภค
เฝ้าระวังโรคระบาด
ควบคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย
ปฏิรูปกาลังคน และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ

11.
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

