นโยบายการดําเนินงาน ของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน
และ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และ กํากับดูแลองค์กร
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ
หลักการสําคัญของนโยบาย
๑. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค
๒. มุ่งเน้นทําให้เร็ว ทําจริง ทําให้ได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางท่านนายกรัฐมนตรี
๓. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
๔. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ
นโยบาย
๑. ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ถือเป็นนโยบายสําคัญ ที่ต้องดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมพระเกียรติ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน
๒.๑ พัฒนาและดําเนิ น การทศวรรษแห่ งการพัฒนาระบบบริก ารปฐมภู มิ โดยเน้นการพัฒนาขี ด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ และ
การมีบุคลากรและแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และ
ชนบท
๒.๒ พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่โดยเน้นความเข้มแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ ระบบ
เครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการกระจายและ
การใช้ทรัพยากร อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๓ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (harmonization)
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล
๑

๒.๔ เร่งรัดดําเนินการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์”
มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
๒.๕ เร่งรัดการดําเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้ง
ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปีและมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
ดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานบริการสุขภาพและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพสําหรับประชากรที่มี
ความต้องการบริการรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสําหรับคนพิการประชากรที่มีปัญหา
สถานะและสิ ท ธิ์ ประชากรต่ า งด้ า ว/แรงงานต่ า งด้ า ว ประชาชนตามพื้ น ที่ พิ เ ศษ เช่ น ชายแดนห่ า งไกล
ห้าจังหวัดภาคใต้ และการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
๒.๗ พัฒนาประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบบริการ โดย
เน้นเรื่องการสร้างภาวะผู้นําและระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร การกระจายอํานาจ และการสร้างระบบ
ความยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้มีโรงพยาบาลองค์การมหาชนในกํากับรัฐ เพิ่ม
มากขึ้น
๒.๘ สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร
โดยการสนับสนุนการเพิ่มการใช้ในสถานพยาบาล การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในระบบหลักประกัน
สุขภาพ และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒.๙ เร่งรัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยมากที่สุด และ
ผู้ให้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ โดยจัดให้มีทศวรรษแห่ง
การพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
๓.๑ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพตามกลุ่มวัย
(๑) ทารกและเด็กเล็ก เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดทําชุด
นโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พรบ. ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการจัดการ
ภาวะการขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะธาตุเหล็ก และไอโอดีน
(๒) กลุ่มวัยเรียน (๕-๑๔ ปี) เน้นการปรับปรุงฉลากอาหารให้เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม และการดําเนินการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะด้าน
สุขภาพ
(๓) กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน (๑๕-๕๙ ปี) เน้นการจัดการกับปัญหา การบริโภคบุหรี่ สุรา สาร
เสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา
๒

ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย
(๔) ผู้สูงอายุ เร่งรัดการดําเนินการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๓.๒ โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของระบบการติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายภายหลั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาด
โดยเฉพาะการลักลอบนําเข้าอาหารปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียนน้ํามันทอดซ้ําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การใช้สเตียรอยด์ในอาหารรวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณา และการตลาดที่ไม่เหมาะสม
๓.๓ การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บในเด็ก โดย
เน้นการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
๓.๔ การดําเนินการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทํางานข้ามภาคส่วนทั้งในภาครัฐ
(กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ)เอกชน ประชาสังคม และ ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดําเนินการ
ฉันกัลยาณมิตร ในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการทํางานข้ามภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กลไกภายใต้
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
๕.๑ สนับ สนุน ให้ คณะกรรมการกํ าลั งคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ดําเนินการวางแผนกําลังคนด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง ประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
๕.๒ ดําเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรให้มีจํานวนเพียงพอและสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของระบบบริการสุขภาพและแผนกําลังคน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคมและ
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีระบบการจ้างงานและระบบการสร้างฉันทะ และ
แรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสมทั้งในภาพรวมและรายสาขาบุคลากรมีขวัญกําลังใจดีมีความสุขและ
ความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและการเงิน อย่างครบ
วงจร โดยเฉพาะการทําให้สถานที่ทํางานทุกแห่งเป็น Healthy Workplace
๓

๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
๖.๑ ส่งเสริมและเร่งรัดการดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ในการผลิต
ยา รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนพื้นฐาน ชีววัตถุที่ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างเหมาะสม
๖.๒ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดยศึกษา
ทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุ ขภาพ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่ารวมทั้งการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ
๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
เพื่อให้ทันกับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสนับสนุนการดําเนินการของกฏอนามัยระหว่าง
ประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างขีดความสามารถ
ด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
๗.๒ เร่งรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยเน้นการดําเนินการตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว”
ให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐและเอกชน ทุกระดับ
๗.๓ เร่งรัดและดําเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการกําจัด กวาดล้างและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรค โปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สําคัญ เช่น วัณโรคโรคเอดส์ โรคติดต่อนําโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ในตับ
๗.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทาง
สุ ข ภาพ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและโรคที่ เ กิ ด จากการประกอบอาชี พ โดยเน้ น การพั ฒ นา ขี ด
ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และการ
พัฒนากลไกควบคุมการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงงานอย่างเข้มงวด
๗.๕ พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนําวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพ เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การทดสอบดีเอนเอในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วัคซีนโร
ตาไวรัสป้องกันท้องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้าหรือหกชนิด(pentavalent and hexavalent)เป็นต้น ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการประเมินเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง
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๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก Global health
๘.๑ จัดทําและดําเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกและภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย โดย
อาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประเทศการประกัน
ความมั่นคงของมนุษย์การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและพัฒนาบุคคลากรสุ ขภาพรวมทั้งรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาค
ประชาสังคมทั้งนี้โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
๘.๒ การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๑) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อมิให้นโยบายในการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการสุขภาพ แก่คนไทย
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาลทั้งภายใน
และกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจรโดยการผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ เพื่อให้
สามารถส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การวิจั ยสุ ข ภาพที่จํ า เป็น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครบวงจร ตั้ งแต่ ง านวิ จั ย
วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ โดยการ
วางระบบและกลไกธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสิ่งของจาก
ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการมี
ความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี้โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน
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หลัก๓ประการ ในการทํางานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์รมช.สธ.
เรียนพี่น้องชาวสาธารณสุขทีร่ ักทุกคน
เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานบรรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด คื อ ประชาชนไทยทุ ก คนเข้ า ถึ ง บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเท่ า เที ย ม และดํ า เนิ น ตามหลั ก การทํ า งานของท่ า นนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา คือ “ทําเลย ทําจริง ทําให้เห็นผล และทําต่อเนื่อง” ผม และรัฐมนตรีช่วยฯ มีหลัก ๓ ประการ
ในการทํางานร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคน คือ ๑.เรียบง่าย ๒.สามัคคีและ ๓.มีธรรมาภิบาล
๑.เรียบง่ายรวมถึง ความพอเพียง ความเหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อนํามาใช้กับการทํางาน
หมายถึง การยึดสารัตถะของงานเป็นหลักเน้นเรียบง่าย ประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเทศกาลต่างๆ
หรือการเยี่ยมหน่วยบริการ ไม่ต้องมีพิธีการ ไม่ต้องมอบของขวัญ และการติดป้ายต้อนรับ โดยเฉพาะการมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต้อนรับ เป็นต้น
๒.สามัคคีหรือความพร้อมใจ เพื่อร่วมกันทํางานให้บรรลุเป้าหมายต่อประชาชน ไม่ได้หมายถึงต้องมี
ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด พร้อมยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ร่วมกันทํางานโดยยึด
เป้าหมาย คือสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะความสามัคคีในกระทรวง
สาธารณสุ ข เท่ า นั้น หากแต่ ห มายถึ ง ทุ ก ๆภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เพราะกระทรวง
สาธารณสุขไม่สามารถทํางานคนเดียวในสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนได้ ต้องอาศัยภาคส่วนอื่นๆร่วมกัน
๓.มีธรรมาภิบาลหมายถึงการใช้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการทํางาน ขอใช้โอกาสนี้ร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคนสร้าง
หลักธรรมาภิบาลเฉกเช่นกับการตอกเสาเข็ม สร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่ออภิบาลระบบการทํางานในกระทรวง
สาธารณสุขให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
หลักการทํางานทั้ง ๓ข้อนี้ เป็นสิ่งที่เราจะยึดเป็นหลักการในการทํางานร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคน
นอกจากนั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มรู้ สึก ภู มิ ใ จอย่ า งยิ่ ง ที่ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มงานกั บ ทุ กท่ า น คื อ ความเป็ น ข้ า ราชการใน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ วกเราได้ แ สดงให้ใ นช่ ว งวิ ก ฤติ ที่ ผ่ า นมา เป็ น หลั ก ให้กั บ บ้ า นเมื อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และขอให้ชาวสาธารณสุขยึดหลักนี้อย่างมั่นคง ต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณชาวสาธารณสุขทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละทํางานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้พี่
น้องประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และมีความรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสมาทํางานร่วมกับทุกท่าน และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า พวกเราจะร่วมกันเดินหน้าเพื่อพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพของไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่ง
ของพี่น้องคนไทย อย่างยั่งยืน ต่อไป
ขอบคุณครับ

