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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” 



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
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บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ 
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เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
บรกิารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและ
การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

ส่งเสรมิให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพนานาชาติ
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➢ 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


