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นโยบาย

การดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562



กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และ 
มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหาร 
หน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนช่ัน เพือ่ร่วมกันขบัเคล่ือนงานของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้เร่งรัดการทำงาน 5 ประเด็น ได้แก่ 

�

1.	 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	 	
	 ประกอบด้วย	คณะกรรมการพัฒนา	
	 คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ที่เน้น	
	 กระบวนการสร้างความร่วมมือกับ	
	 ทุกภาคส่วนในระดับอำเภอเพื่อ	
	 ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน	คลินิก	
	 หมอครอบครัวและ	รพ.	สต.	ติดดาว		
	 เน้นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ	
	 ระดับปฐมภูมิ	 และพัฒนาเกณฑ	์
	 การประเมินให้มีความเหมาะสม

นโยบาย 

การดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ 2562



2.	 การใช้ยาอย่าง	
สมเหตุผล	 ต้องเร่ง	
ขับเคล่ือนการดำเนิน	
งานเพ่ือลดปัญหาการ	
ด้ือยาต้านจุลชีพและ	
ส่งเสริมให้เกิดการใช้	
ยาอย่างสมเหตุผล

3.	 การควบคุมป้องกันวัณโรค	 ตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ		
พ.ศ.	2560	-	2564	เพื่อจัดการปัญหาวัณโรคให้หมดไปจากประเทศไทย	

4.	 การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ	โดยบูรณาการข้อมูลบุคลากรให้เห็น	
ภาพรวมของประเทศ	 เพื ่อการวางแผนการบริหารกำลังคนอย่างมี	
ประสิทธิภาพ	การกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพสามารถวางแผนพัฒนา	
และบริหารจัดการกำลังคนได้ตามบริบทของพื้นที่

5.	 การปฏ ิร ูประบบ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
ด้านสุขภาพ	ด้วยการบูร-	
ณาการข้อมูลของกระ-	
ทรวงสาธารณสุขให้เป็น	
หนึ่งเดียว	เร่งสร้าง	Big	-	
Data	ให้เกิดเป็นรูปธรรม

“ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อมกันให้เป็นกระทรวงแห่งความสุข 
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุม	กาญจนพิมาย	ซ่ึงได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง	
สาธารณสุข	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2561	 ได้ย้ำแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยให้ยึดตาม	
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(ด้านสาธารณสุข)	พร้อมไปกับการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร	MOPH	(Mastery,	Originality,		
People-Centered,	 Humility)	 ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข	 “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ	ที่รวมพลังสังคม		
เพื ่อประชาชนสุขภาพดี”	 และพันธกิจ	 “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน”	 โดยเน้น	
ความพอเพียง	 เรียบง่าย	 สร้างสัมพันธภาพแบบพี่น้อง	 และการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถในการใช้	
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย	“ประชาชนสุขภาพดี	เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน”

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือบุคลากรสาธารณสุขทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนงานสำคัญ 
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ โครงการจิตอาสา	เราทำความดีด้วยหัวใจ,	โครงการตามพระราชดำริฯ	และ	
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	รวมท้ังการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

และสำหรับผู้ที่ต้องการจะแสดงความยินดีในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ขอให้แสดงความยินดีอยู่ในพ้ืนท่ี ด้วยการทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน แล้วส่งรูปมาทีเ่ฟซบุ๊กกลุ่ม	We	are	MOPH
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ปี พ.ศ. 2528 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล และในปี พ.ศ. 2534 -  
พ.ศ. 2560 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	สาขาอายุรศาสตร์,	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ	
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	สาขาเวชศาสตร์	
ครอบครัว	และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	แขนงสาธารณสุขศาสตร์		
ตามลำดับ 

นอกจากน้ี ยังสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการศึกษา

ปี	 พ.ศ.	 2538	 -	 พ.ศ.	 2539 ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ  
ณ โรงพยาบาล Freeman มหาวิทยาลัย Newcastle สหราชอาณาจักร

ปี	พ.ศ.	2550	-	พ.ศ.	2560 อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ 
สาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 23, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14, หลักสูตรนักบริหาร 
การทูต รุ่นที่ 3, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3, หลักสูตรผู้บริหาร 
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16, หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ 
กระทรวง, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 และหลักสูตร 
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10

ประวัต ิ
การฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงาน 
ที่สำคัญ

ปี	พ.ศ.	2551	-	พ.ศ.	2555 ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
ปี	พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2556 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปี	พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปี	พ.ศ.	2559	-	พ.ศ.	2560 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี	พ.ศ.	2561		
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม		
ให้ดำรงตำแหน่ง	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป

Succe
ss

   Sto
ry

จาก 
เขตสุขภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุม 

กาญจนพิมาย
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ปลายปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มเรื่อง การใช้ยาสมเหตุผล  
หรือ RDU ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เป็นสาขาที่ 15  

กำหนดให้มีการดำเนินงานในสถานพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยการดำเนินงาน  

RDU Hospital ของเขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  
และนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานสาขา RDU ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นำไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

Success Story เขตสุขภาพที่ 11Succe
ss

   Sto
ry

จาก 
เขตสุขภาพ

ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 80 แห่ง มีผล 
การดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00  
เป็นร้อยละ 89.74 ในไตรมาสท่ี 4 สูงกว่าสถานการณ์การดำเนินงานโรงพยาบาล 
ท่ีผ่าน RDU ข้ันท่ี 1ภาพรวมของประเทศ ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 61.49 ขณะท่ีโรงพยาบาล 
ระดับ A, S และ M1 ในเขตสุขภาพท่ี 11 จำนวน 11 แห่ง มีแผนปฏิบัติการจัดการ 

การด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) จำนวน 8 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 72.72 และในปี พ.ศ. 2561 จากการ 
ดำเนินงานต่อเนื ่องในรอบ9 เดือน (ตุลาคม  

2560 - มิถุนายน 2561) ประสบผลสำเร็จ 
อย่างมาก โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์  

RDU ขั้นที่ 1 ครบทั้ง 80 แห่ง, ผ่าน 
เกณฑ์ขั้นที่ 2 ร้อยละ 21.25 และ 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
การดำเนินงานทั้งประเทศในทุกขั้น  
รวมท้ังโรงพยาบาลระดับ A, S และ  

M 1 มีระบบจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  
(AMR) ครบทั้ง 11 แห่ง 

ปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการที่ผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ความสำคัญ มีการติดตามในท่ีประชุมผู้บริหารเขตทุกเดือน  
รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการ 
บูรณาการทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ 
ผู ้ปฏิบัติงานสารสนเทศกำหนดโรงพยาบาลเป้าหมาย 
ในแต่ละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ สร้าง role model และมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการ 
ดำเนินงานผ่านเกณฑ์ มีการประชุมแพทย์ เภสัชกรและผู้รับผิดชอบงานร่วมกัน  
มีแนวทางการรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 โรค  
(โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดและสตรีคลอดปกติ)  
ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสู่บุคลากรใหม่ผ่านกิจกรรม RDU walk rally ในงาน 
รับน้องแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รวมท้ังส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน- 
ปัจจุบัน ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน และยาเหลืองปิดสมุทร ท้ังน้ี	หน่วยงานท่ีสนใจ	
สามารถติดต่อเพื่อศึกษาดูงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	077-284107	
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ภาคเหนือ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน  
มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พอช. ที่ีมีผลงานดีเด่น และโรงพยาบาล 

 

• เจ้าของ	 :	สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	• ที่ปรึกษา :	นพ.โอภาส การย์กวินพงศ	์• บรรณาธิการ :	นางสาวศิริมา ธีระศักดิ์ • กองบรรณาธิการ :		
นางเยาวภา จันทร์เหมือน นางสาวธัญญา พฤกษยาชีวะ นางเพชรพราว ลาภไพศาล นางสาวณัฏฐ์ภัสสร เปรมปรีดิ์ นางสาวหทัยรัตน์ ตั้นจาด นางสาวปรียาภรณ์  เชวงชินวงศ์  
• สถานที่ติดต่อ : สำนักสารนิเทศ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์	:	0 2590 1311 2	โทรสาร	:	0 2591 8612  
E-mail	:	mophpr@gmail.com Website	:	www.moph.go.th/ops/iprg
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นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย 
ความร่วมมือดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ระหว่าง 
คณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาค 

ภาคใต้ แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการประชาชนด้วย Smart Hospital ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงพยาบาล  

ส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ  
โดยจะก ่อให ้ เก ิดความเช ื ่อมโยงและ 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้ 
พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ...

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพรจังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 และผลการเยี่ยมประเมิน รพ. สต. ได้มาตรฐาน 
ใน 5 ประเด็น (5 ดาว 5 ดี) ได้แก่ การบริหารจัดการดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี  
และประชาชนมีสุขภาพดีในจังหวัดน่าน โดยมี รพ. สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ. สต. ติดดาว ในระดับ  

5 ดาว ของจังหวัดน่าน จำนวน 30 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดน่าน ...

สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว จำนวนถึง 2,000 - 2,200 คนต่อวัน  
ลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาการรอคอย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสามารถประมวลผล พร้อมทั้ง 
พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยตู้อัจฉริยะ (Kiosks) เครื่องมือที่ถูกออกแบบให้ช่วยอำนวยความสะดวก 
เพื่อลดเวลาของการรอคอยการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รับบัตรคิวอัตโนมัติ ตรวจสอบ 
นัด ตรวจสอบสิทธิการรักษา และมีระบบแจ้งเตือนหากถึงคิวการรับบริการและการรับยาผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ 
รวมถึงยังสามารถให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ...

โครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ปี 2561 ภายใต้ Theme “สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสมุนไพร ไทกาฬสินธุ์”  
วันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานงานฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร แหล่งผลิตและ 
แปรรูปสมุนไพร บุคลากรสาธารณสุข หมอพื้นบ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านสมุนไพรไทย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานมีการจัดนิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 
จากสมุนไพร พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนา 
สมุนไพรของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ ...
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ขอขอบคุณผู้บริหารและพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ร่วมกันขับเคลื่อน 
นโยบายต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นถึงความรัก  
ความสามัคคี ของพวกเราชาวกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกคนรักและความสามัคคี  

ยึดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และนำเอา 
ค่านิยม MOPH เป็นหลักในการทำงาน และที่สำคัญขอให้ทุกคนทำหน้าที่ที ่ดีในการดูแลตนเอง  

เพราะถ้าเราดูแลตัวเองดี เราจะดูแลคนอื่นได้ ถ้าตัวเองยังดูแลตัวเองไม่ดี จะดูแลคนอื่นไม่ได้เลย

ขอให้เห็นความสำคัญของการใส่ใจในผู้ร่วมงาน เพราะการพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรก่อน ให้เขามีความมั่นคงในชีวิต  
แล้วงานจะได้เอง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญและพยายามขับเคลื่อนแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงิน  
ส่งเสริมการออมและช่วยลดภาระหนี้ แม้จะไม่สามารถเพิ่มรายได้ของบุคลากรได้มากนัก 
แต่ช่วยลดรายจ่ายของบุคลากรได้เป็นจำนวนมาก

ขอฝากเร่ืองการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  
โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะ 
ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของทุกท่าน จึงอยากให้ทุกท่าน 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน  
 สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ท้ังในด้านหน้าท่ี 
การงาน ครอบครัว มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือขับเคล่ือน 
งานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป...ขอบคุณครับ

	 						นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	 
	 	 													28	กันยายน	2561

ฝากไว้ใหส้านต่อ

มุมนี้
าร

วัง
ล คำถามประจำฉบับเดือนกันยายน 2561

ส่งคำตอบมาที.่..mophpr@gmail.com หรือ inbox ทางเฟซบุ๊คเพจกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นผู้โชคดีรับของที่ระลึกจากกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นงานเร่งรัด 

ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่...?
ถามว่า
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เยี่ยมคารวะ : ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกให้กับ นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr.Patrick  

Simiyu Wamoto) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย  
เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือในประเด็นส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและเคนยา โดยเฉพาะ 

ความร่วมมือในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ห้องรับรองเทวะเวสม์ อาคาร 1 ตึกสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ...

รับมอบรางวัล : นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลสาขาการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล จำนวน 18 รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ...

ลงนามถวายพระพร : นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวง 
สาธารณสุข ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...

เปิดพิพิธภัณฑ์หมอไทย : ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ภายใต้แนวคิด พึ่งตนเอง อนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนมีการ 
พ่ึงตนเอง สามารถดูแลอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นด้วยสมุนไพรและศาสตร์การแพทย์แผนไทย ท่ีตำบลบางเดชะ  
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ...

เปิดนิทรรศการ “100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมควบคุมโรค” : นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “100 ปีการสาธารณสุขไทย : 100 ปี การป้องกัน 
ควบคุมโรค” โดยมี นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจาก 
กรมควบคุมโรค ร่วมเปิด  ซ่ึงนิทรรศการจัดแสดงในบริเวณจุดต่างๆ 5 โซนภายในอาคารของกรมควบคุมโรค   
ณ กรมควบคุมโรค ...




