
กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564

การขบัเคล่ือนนโยบาย

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.นครปฐม  

ตุลาคม 2563



นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2564

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

5. 30 บาทรกัษาทุกท่ี

6. บรหิารด้วยธรรมาภิบาล

4. COVID-191. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการสรา้งระบบสาธารณสุขท่ีดีท่ีสุด

เหมาะสมท่ีสุดส าหรบัประเทศไทยและทุกคน
ท่ีอยู่ในประเทศไทย 

ใหป้ระชาชนเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ 

ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า 

ของหน่วยบรกิารเป็นอกีก้าวหน่ึงของ

ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

2. เรง่สรา้งเศรษฐกิจสุขภาพ
ต้องเป็นกระทรวงท่ีสนับสนุน ส่งเสรมิ และ 
สรา้งเศรษฐกิจ สรา้งธรุกิจ สรา้งรายได้ ใหแ้ก่ 
ประชาชน เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของประเทศ 

สนับสนุน ส่งเสรมิ สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง 
ใหเ้ป็นพชืเศรษฐกิจท่ีมีคุณค่าทางการแพทย์  ต้องท าใหป้ระชาชน

เข้าถึง และได้ใชเ้พื่อสุขภาพ และได้ปลูกเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย  

คนไทยทกุคนต้องมีหมอสามคนเป็นหมอประจ าตัว
หมอประจ าบ้าน(อสม)  หมออนามัย หมอครอบครวั
ปี 2564 จะเป็นปีแหง่การพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้านธรรมาภิบาล ยีดหลักธรรมาภิบาล  สุจรติ 

ประโยชน์ของประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข
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นโยบาย รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

สุขภาพดีวถีิใหม่

ส่งเสรมิการออกก าลังกาย
อาหารปลอดภัย

1.

2.

ดูแลสุขภาพกลุ่มวยั
อย่างเป็นระบบ

3.

พฒันาเด็กปฐมวยั
(Free –Fun- Family)

การแพทย์วถีิใหม่ 

สถานพยาบาลปลอดภัย

4. ดูแลและพฒันาศักยภาพ อสม.

ระบบสุขภาพปฐมภมูิ

มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ

5.

6.

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

ธรรมาภิบาล โปรง่ใส

การจดับรกิารทางการแพทย์วถีิใหม่ ลดแออดั
เพิม่การเข้าถึง (New Normal Medical Care)

Digital Health

พฒันาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ

Health Literacy เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สุขภาพจติเชงิรกุ

23 กันยายน 2563



2. ระบบสุขภาพ
• มุ่งพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ

และ อสม คนไทยทุกคนต้องมี

หมอประจ าตัว  3 คน 

• ดูแลสุขภาพองค์รวม ท้ังรา่งกาย 

จติใจ สังคม

4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
• เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบรกิารสุขภาพ

• ใหค้วามส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์

• เพิม่โอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย

3. ระบบบรกิารก้าวหน้า

• เสรมิสรา้ง พฒันา Basic Excellence 

ใหม้ีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

• New Normal Medical Care

• ยกระดับสู่ Innovation healthcare management

• สนับสนุน 30 บาท รกัษาทุกท่ี

5. สุขภาพดีวถีิไหม่ (New Normal) 

• สรา้งความมั่นใจและความพรอ้มในการจดัการ

กับโรคอบุัติใหม่ COVID-19 

• สรา้งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพ

ดีวถีิใหม่  3 อ 

6. บรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• บรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 

• สรา้งความปลอดภัยใหกั้บบุคลากรและผู้รบับรกิาร

• งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี ่เพื่อน น้อง  

• สรา้งผู้น ารุน่ใหม่ และ พฒันาคนใหเ้ก่งกล้า (อศัวนิ สธ )

นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อ    
โครงการพระราชด าริ

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

6 ตุลาคม 2563



ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ   
คนไทยทุกครอบครวั มีหมอประจ าตัวสามคน 
หมอประจ าบ้าน (อสม)  หมออนามัย  หมอครอบครวั

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2. เศรษฐกิจสุขภาพ
เพิม่มูลค่านวตักรรมผลิตภัณฑ์/บรกิารทาง
สุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

สนับสนุน ส่งเสรมิ สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง 
ใหเ้ป็นพชืเศรษฐกิจท่ีมีคุณค่าทางการแพทย์   

ประชาชนเขา้ถึง และได้ใชเ้พื่อสุขภาพ 

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

4. สุขภาพดีวถีิใหม่

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่New Normal

อาหาร ออกก าลังกาย Health literacy

เพิม่ศักยภาพความม่ันคงทางสุขภาพในการจดัการกับโรคอบุติัใหม่ 
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสรา้งระบบสาธารณสุข ท่ีเหมาะสม

ส าหรบัประเทศไทยและทุกคนท่ีอยู่ในประเทศไทย 

5. COVID-19

• ผลกัดัน 30 บาทรกัษาทุกที่
• New Normal Medical Care , Digital Health
• Innovative Healthcare Management

6. ระบบบรกิารก้าวหน้า

• ดูแลสุขภาพกลุม่วยัอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นกลุม่เด็กปฐมวยั และ ผู้สูงอายุ

• พฒันาระบบการดูแลสุขภาพจติเชงิรกุ

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจรติ 
ประโยชน์ของประชาชน 

8. ธรรมาภิบาล

พฒันาสู่องค์กรแหง่ความสุขท่ีมีคุณภาพ
งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สรา้งผู้น ารุน่ใหม่ 

9. องค์กรแห่งความสุข

ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าร ิ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายรมว.

✓ นโยบายรมช.

✓ นโยบายปลัด

✓ นโยบายปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

✓ นโยบายปลัด
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กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

ส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค

และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ

PP & P Excellence

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

บรกิารเป็นเลิศ

Service Excellence

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

4. สุขภาพดีวถีิใหม่

5. COVID-19

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

บุคลากรเป็นเลิศ

People Excellence
บรหิารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล

Governance Excellence

8. ธรรมาภิบาล9. องค์กรแห่งความสุข

6. ระบบบรกิารก้าวหน้า

Agenda



Agenda

Area Function

การประชมุ

การเยีย่มพ้ืนท่ี

การตรวจราชการ

Performance Agreement

(PA)

การขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565

กสธ.  สป. WBM   ทปษ.

รมว.สัญจร  4  ภาค

ปลัดสัญจร  12  เขต

กรณีปกติ

กรณีพิเศษ

Quick win  รายไตรมาส

กระทรวงสาธารณสุข
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พัฒนาจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ 2564

การขับเคลื่อนประเด็น

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.นครปฐม  

ตุลาคม 2563



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม ปี 2564-2566

คนนครปฐมสุขภาพดี ปลอดโรค 
ปลอดภัย พึงพอใจ

วิสัยทัศน์ : คนนครปฐมสุขภาพดี องค์กรมีมาตรฐาน คนท างานมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วม ภายในปี 2566

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. การบริหารจัดการและ
ให้บริการด้านการแพทย์และ

การสาธารณสุข 

ระบบการจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

2. การปฏิบัติงานก ากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผสนับสนุนล และการของหน่วยงาน

สาธารณสุข ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงาน และปฏิบัติงาน

สาธารณสุขภายในองค์กร รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การพัฒนาการ
สื่อสารด้านสุขภาพ 

5. การพัฒนาการ
บริหารจัดการก าลังคน 

ระบบการประสานงาน
และการสื่อสารที่ดี

3. องค์กรน่าอยู่
น่าท างาน

4. การจัดการความรู้
ที่มีคุณภาพ

2. ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ

1. บุคลากรเก่ง ดี
มีความสุข

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข

ระบบการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม : ตุลาคม 2563

ก. ด้านประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

ค. ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

ง. ด้านการพัฒนา
องค์กร

ข. ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ



โครงการพระราชด าริ

1. หอ้งแยกส ำหรบัผูต้อ้งขงัใน รพ.นครปฐม

2. บรกิำร Fundus Camera และ X-ray
Digital Mobile ในเขต 5

3. พฒันำเรอืนจ ำตน้แบบ

To Be No.1 
และ ยาเสพตดิ

พฒันำระบบบรกิำร / เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรดูแล (ผูเ้สพ ผูต้ดิยำ)

Service Plan
1. พฒันำระบบ EMS/TEA Unit

2. ลดอตัรำตำย STEMI /STROKE/

SEPSIS เพิ่มกำรรกัษำตำมมำตรฐำนเวลำที่ก ำหนด

3. พฒันำ  IMC NODE

ระบบบริการปฐมภูมิ

PCU/NPCU สะสม 38 หน่วย/ 

รพ.สต.ตดิดำว ผ่ำน 5 ดำว 111 แห่ง/

พชอ.ผ่ำนเกณฑค์ุณภำพ

5 กลุ่มวยั

ลูกเกดิรอด แม่ปลอดภยั พฒันำกำร

สมวยั สูงใหญ่สมองดี ไม่ทอ้งกอ่นวยั 

ห่ำงไกล NCDs  80 ปียงัแจว๋

โรคตดิต่อ

ขบัเคลือ่นเฝ้ำระวงัและควบคุม

โรคตดิต่อ :
โควดิ-19 ไขเ้ลอืดออก และวณัโรค

โรคไม่ตดิต่อ

ลดเสีย่ง ลดโรค HT/DM

กญัชาทางการแพทย ์

เปิดบรกิำรคลนิิกกญัชำในโรงพยำบำล 

80% (8 แห่ง)

Medicine
RDU คุณภำพ (รพ./ รพ.สต. / 

รำ้นยำ / ลดกำรใชย้ำปฏชีิวนะในฟำรม์)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม
ประเด็นการพฒันา ประจ าปี 2564

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม : ตุลาคม 2563



Agenda

Area Function

การประชมุ

การเยีย่มพ้ืนท่ี

การตรวจราชการ

การขับเคลืี่อน ของจังหวัดนครปฐม
กวป./คปสอ.

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

นเิทศงาน

2 คร ั�ง

รายไตรมาส
รายงานผลตวัชี�วดั




