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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

ประชาชนแข็งแรง  เศรษฐกิจแข็งแรง  ประเทศไทยแข็งแรง 

 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุข

ตามแนวทาง โครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้น 9 ประเด็น ได้แก่ 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  

 - ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน  

 - พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 

2. เศรษฐกิจสุขภาพ  

 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง  

 - เพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัยเกิดการเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 

4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 

 - มุง่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร ออกก าลังกาย เพ่ือการมีสุขภาพดี 

5. COVID -19  

 - เพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ

สร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

6. หน่วยบริการก้าวหน้า  

 - ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 

 - ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ 

 - จัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

 - มุ่งเน้นการดูแลในกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ  

 - พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 

8. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 - ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 

9. องค์กรแห่งความสุข  

 - พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข สร้างผู้น ารุ่นใหม่ ให้สามารถดูแล สุขภาพ

ประชาชนได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (2P Safety) 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  

 - คนไทยทุกคนมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจ าตัวหมอประจ าบ้าน (อสม.) หมออนามัย หมอครอบครัว ปี 

2564 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

2. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ  

 - ต้องเป็นกระทรวงที่สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจ   สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน เป็น

แหล่งรายได้ท่ีส าคัญของประเทศ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง  

 - สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ต้องท าให้

ประชาชนเขา้ถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ และได้ปลูกเพ่ือพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย 

4. COVID – 19 

 - กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด เหมาะสม

ที่สุดส าหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

5. 30 บาทรักษาทุกท่ี  

 - ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าของหน่วยบริการเป็นอีก

ก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

6. บริหารด้วยธรรมาภิบาล  

 - กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมภิบาล ยึดหลักธรรมภิบาล สุจริต ประโยชน์ของ

ประชาชน 
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นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายสาธิต  ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

1. สุขภาพวิถีใหม่  

 - ส่งเสริมการออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย 

 - สุขภาพจิตเชิงรุก 

 - Health Literacy เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ 

 - พัฒนาเด็กปฐมวัย (Free-Fun-Family) 

 - พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ 

3. การแพทย์วิถีใหม่ 

 - การจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ลดแออัด เพิ่มการเข้าถึง (New Normal Medical Care) 

 - Digital Health 

 - สถานพยาบาลปลอดภัย 

4. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 - ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อสม. 
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นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

2. ระบบสุขภาพ 

 - มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัว 3 คน 

 - ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 

3. ระบบบริการก้าวหน้า 

 - เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

 - New Normal Medical Care 

 - ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management  

 - สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกท่ี 

4. เศรษฐกิจสุขภาพ 

 - เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

 - ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 

 - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 

5. สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 

 - สร้างความม่ันใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 

 - สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3อ 

6. บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล 

 - บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 - สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ 

 - งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพ่ือน น้อง 

 - สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ.) 
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นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

นายมนู  ศุกลสกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 

2. ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” 

3. ให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 11 
4. การลงนามความร่วมมือ (MOU) และประเมินปฏิบัติราชการ (PA) ด้วยตัวชี้วัดส าคัญ 
5. เมืองสมุนไพร (Herbal city) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมต้นทาง กลางทาง 

ปลายทาง ให้ครบวงจร ยกระดับโรงงานผลิตสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง สู่การสกัดสารส าคัญในสมุนไพร พัฒนา

โรงแปรรูปในพ้ืนที่รองรับการผลิต และสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 

6. MOPH+SURAT ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้

สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ 

7. ITA พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม ระบบบริหาร

ภายในและจากองค์กรภายนอก 

8. พัฒนาหน่วยบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและหน่วยบริหารได้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนด และร่วมกันพัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานน่าอยู่ น่าท างาน อย่างต่อเนื่อง 

9. พัฒนาการโรงพยาบาลแม่ข่าย (NODE) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการของพ้ืนที ่

10. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการบริการจัดการและการให้บริการประชาชน 

11. เน้นประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัด/พ้ืนที่ เช่น แม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

Sepsis และ CKD 

 

 


