
หัวขอ : การสนับสนุนงานดานสาธารณสุขของผูวาราชการจังหวัด  
วิทยากร : นายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. ตองการความเปนผูนําของ ผวจ. ทั้งเรื่องที่ตองมั่นคง ไมเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับอุดมการณ และเรื่อง

ที่ตองเปลี่ยนแปลง เรื่องของเทคโนโลยี วิชาการใหมตามประเทศไทย 4.0 และที่สําคัญคือ ความซื่อตรง 

กระทรวงมหาดไทยเนนบําบัดทุกข บํารุงสุข  ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข มกีารบําบัดทุกขกอนและหลังปวย  

2. ผมรวมไปกับคณะนายกรัฐมนตรี “สมัชชาตางประเทศ”  มีเนื้อหาเก่ียวกับสาธารณสุข เรื่องเชื้อดื้อยา 

และหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3. มีการปรับแผนยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุขเปน 1 ใน 3 ของประเทศอาเซียน อาจรองจาก

เกาหลี ญี่ปุน  และมีการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ใหสุขภาพคนไทยดีขึ้น และขณะนี้คนไทยตายมากที่สุดเรียบ

ตามลําดับ คือ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุทางจราจรบนทองถนน โรคหลอดเลือดสมอง  และโรคหัวใจ 

4. กรณีอุบัติเหตุทางจราจรบนทองถนน ตองอาศัยความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

ใชรถใชถนน การปรับเสนถนนจราจร การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เพื่อสรางความปลอดภัยมากขึ้น และกรณีความ

เปนสังคมเมือง  สังคมผูสูงอายุ ไมใชภาระ แตตองรูจัก Healthing Aging  

5. โอกาสการเสียชีวิตไมเทากันของแตละจังหวัด ซึ่งพยายามลดความเลื่อมล้ําดวยการใชยาเขามาชวย 

เพราะบางจังหวัดจะมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือในการพรอม บางจังหวัดไมมคีวามพรอม และเนนราคาที่โปรงใส 

6. ราง รธน. พ.ศ. 2559 ที่ผานประชามติเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ทั้ง ม. 47 ม. 48 ม.55 และ ม.258

การใชยาอยางสมเหตุสมผลไมใหเกิดการดื้อยา และอาจใชสมุนไพรมาชวยประกอบ  

7. ระบบหลักประกันสุขภาพ มี 3 ประเภท ไดแก  บริการรักษา 30 บาท  บริการประกันสังคม  บริการ

สิทธิของขาราชการ ซึ่งทั้งหมดควรมีประมาณรอยละ 5 ของ GDP  

8. พัฒนาการปฐมพยาบาล จากสามเหลี่ยมหัวตั้งมาเปนสามเหลี่ยมปกติ โดยจะเนนเวชศาสตรฟนฟู

เพื่อใหเปนที่ปรึกษาอยูตลอดเวลา ทุกระดับตําบล  บางตําบลอาจไมมีตองใชเครือขาย และขับเคลื่อนใหมีหมอ

ครอบครัวสามารถพบในพ้ืนที่ได 

9. Retreat MOPH จุดยืนขององคกรเปนองคกรหลักดานสุขภาพ มีอภิบาลระบบสุขภาพ และเนน

กลุมเปาหมายทั้งประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  

10. พยายามดึง Competency ของ MOPH กระทรวงสาธารณสุข 

(1) M (Mastery) เปนนายตัวเอง ลดโลภ โกรธ หลง  

(2) Originality คิดนวัตกรรมได 

(3) People centered approach ประชาชนไดอะไร 

(4) Humility ความออนนอม เมตตากรุณาตอคนไข 

สําคัญคือ คนตองเกง และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาจตองใหเปนคน 5.0 ตัวอยาง เชน วัคซีน
สามารถผลิตเองไดเหมือนเดิม กรณีมีไขหวัดระบาดแลวจะใชวัคซีนอะไร 



11. ตัวชี้วัดของประชาชนมีสุขภาพดี วัดจากอายุโดยเฉลี่ยเสียชีวิตที่อายุ 80 ป / เจาหนาที่มีความสุข วัด

ความสุขและวัดงาน / ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน จะตองดูทั้งงบประมาณ คุณภาพที่จะไดรับ 

12. ทาน ผวจ. เปนประธานตาม พรบ.สาธารณสุข / พรบ.ควบคุมโรค / แอลกฮอลและบุหรี่ 

13. พัฒนาการบริการ อาจตองใหกาชาดเขามาชวยบริการ เชน การปลูกไถไต 

14. แพทยฉุกเฉินครบวงจร ซึ่งแบงการฉุกเฉินออกเปน 2 ดาน (1) ดานการแพทย กรณีเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน เชน เรือลมอยุธยา ซึ่งคนเสียชีวิตหนาเหตุการณสูง และ(2) ดานสาธารณสุข กรณีเกิดโรคติดตอตางๆ ที่

เขามาโดยอาจมาจากตางประเทศ 

15. ขอความรวมมือการดูแลคนไขประชานุเคราะห ครั้งแรกที่นําเขาโรงพยาบาลไมมีปญหา แตมีปญหา

ตอเนื่องที่รักษาครั้งตอไป ซึ่งยังไมเปนระบบ อยูระหวางการหารือกัน สสธ. จะตองมีชื่อ List ทั้งคาเดินทาง คา

รักษาพยาบาล / พม.ดูแลคาที่พัก หรือกาชาดอาจตองมีกองทุนชวยเหลือดานอื่นๆ 

16. แผน 20 ป กสธ. กําหนดใหมี 4 แผนงาน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี จะเก่ียวของกับการจัดทําแผนฯ 

จังหวัด  (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (2) ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3) ลดปจจัยเสี่ยงดาน

สุขภาพ  (4) บริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขยะ สิ่งปฏิกูล ข้ึนอยูกับพื้นที ่

17. ระบบสุขภาพยั่งยืน ทั่วโลกคํานึงถึงหลักทางกายภาพมากขึ้น ดังนั้น ทานอาจชวยเรื่องการวัดรอบเอว

ไมใหมีน้ําหนักเกิน การลดอุบัติเหตุทางจราจร การปองกันโรคตางๆที่เปน พาหะโดยคนและสัตว   

18. ระบบรายงาน ไดกําหนดเปนทั้ง Hard Copy / การประเมิน /  Survey  / การElectronicและHDC  

19. ยาเสพติด นาจะเริ่มใชแนวทางปฏิบัติใหมในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้ขอเตรียมการอบรมให

เจาหนาที่สาธารณสุขตั้งแตการครอบครองตองไดรับบทลงโทษ การปองกัน การรักษา  

20. คลินิกหมอครอบครัว ทํางานเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพครอบครัวในแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตร

ครอบครัวแบบองครวม มากกวาเฉพาะโรค / ควบคุม/ ปองกันโรคตั้งแตแรกเกิดจนเสียชีวิต/การใหคํารักษา เพ่ือ

ลดปวย ลดตาย และสามารถเขาถึงไดงายในพื้นที่ ดูแลตอเนื่อง ทําใหคนไทยมีหมอประจําตัวสามารถเขาถึงได

อยางเทาเทียม ทําใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

21. อาสาสมัครครอบครัวเชื่อมโยงจากขอ 20. ซึ่งจะมีแนวคิดวาทุกบานอาจจะมีผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ ผูปวย

ไต/เบาหวาน เรื้อรัง ดังนั้น ผูดูแลติดตาม กสธ.จะปฐมนิเทศใหความรูกับกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม 

22. การบริการที่เปนเลิศ ของ กสธ. ถาเปนการบริการที่ดีๆ ก็รักษาไว การบริการใหมๆก็ตองพัฒนา  

23.  ฝากทาน ผวจ. วา 3 เดือนแรกชวยดูเรื่องงบประมาณลงทุน  ยาเสพติด  

24.  ฝากการใชอํานาจดุลยพินิจของทานในการกันเงินของการบริหารบุคคลของจังหวัด ชวยดูแลอยาชา 

และคนของ สสธ. ก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกัน จึงขอความกรุณาทานถาเขาทํางานไดมาตรฐานก็ฝากดูแลใหเขา และ

อาจออกคําสั่งกอนถาหนวยราชการเสนอเร็ว 

25. คําถาม ความเลื่อมล้ําของสปอนเซอรใหบุคลากรท่ีไปตางประเทศ เพ่ือเปนการลดความเลื่อมล้ําผูที่

ทํางาน จึงขอให กสธ.มอบนโยบายการบริหารจัดการใหปรับเปาหมายเกี่ยวกับคนที่ทํางานไดมีโอกาสไป  

  คําตอบ นโยบายไมอยากใหขอสปอนเซอร 



26. คําถาม พยาบาลเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหหมดขวัญกําลังใจของพยาบาลและบางครั้งอาจเปนการไหล
ออกไปทํางานโรงพยาบาลเอกชน และปลูกฝงใหพยาบาล หรือนายแพทยที่อยูในรุน Gen Z ไมมีความอดทน ไมมี
เครื่องมือแพทย 

คําตอบ ขอแบงกลุมพยาบาลออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 พยาบาลใหม เงินเดือนนอย ก็พยายามปรับ
อัตราเงินเดือนใหม กลุมที่ 2 พยาบาลอายุ 40 กวา เงินเดือนตันและซีไมขึ้น อาจขยับเงินเดือน และปรับระดับ
ชํานาญการพิเศษโดยไมตัดคน กลุมที่ 3 อายุ 50 กวา งานเยอะ ก็พยายามใหผูชวยพยาบาลเขามาชวยงานมากขึ้น  

27. คําถาม นองเปนพยาบาลติดเชื้อแลวปวย ตอนนี้ออกจากราชการ คนกลุมนี้เปนคนมีคุณภาพเกรดเอ 

แลวทําไมครูมีเงินประจําตําแหนง จึงขอฝากใหดูแลพยาบาล อยาดูเฉพาะหมออยางเดียว  

    คําตอบ ก็เห็นใจไมทิ้ง พยายามดูอยางเต็มที ่

 

 

 


