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 แผนพัฒนาสขุภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดจัดทําขึ้นโดยผานกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห
ปญหาและแนวโนมของระบบสุขภาพไทยที่สัมพนัธกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอม ที่เปนทุน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งใน
บริบทภายในประเทศและภายใตกระแสโลกาภวิัตนที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็และรอบดาน  ทิศทาง
ของการพัฒนาในแผนฉบับนี้ ยังคงมทีิศทางหลักที่สานตอจากแผนที่ผานมา แตใหความสําคัญตอยอด
ความคิด   สรางจนิตนาการสุขภาพใหมและมุงสูจุดหมายที่เปนเอกภาพในการสรางระบบสุขภาพไทย
ที่พึงประสงคทีช่ัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่เปนองครวม ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสงัคม 
และทางจิตวญิญาณ     การรวมพลังทัง้สังคมเพื่อสรางสุขภาพ    และการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนฐานคิดและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ ทั้งในการดําเนนิชีวิต การบริหารและการ
พัฒนาทางดานสุขภาพในทกุมิติ ทุกระดับ และทกุภาคสวน ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 ไดดังนี ้

1. ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพไทย  ไดนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาสขุภาพ” และยึดหลักการที่วา “สุขภาพดีเปนผลจากสังคมดี” 
โดยมีแนวคิดหลัก 2 ประการคือ 
  1.1 แนวคิดหลกัประการแรก : จากเศรษฐกิจพอเพียงสูระบบสุขภาพพอเพยีง ที่มี
หลักการสําคญั 7 ประการคือ (1) ยึดทางสายกลาง (2) มีความสมดุลพอดี (3) รูจักพอประมาณ (4) 
การมีเหตุผล  (5) มีระบบภูมิคุมกัน (6) รูเทาทันโลก (7) มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยระบบสุขภาพ
พอเพียงมีภาพลักษณและคุณสมบัติที่พงึประสงคดังนี ้

• มีรากฐานที่เขมแข็งจากการมีความพอเพยีงทางสุขภาพในระดับครอบครัวและ
ชุมชน 

• มีความรอบคอบและรูจักประมาณอยางมีเหตุผลในดานการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
ในทุกระดับ เชน การรูจักระมัดระวังเรื่องการใชจายซื้อหาอุปกรณหรือเครื่องมือ
ทางการแพทย 

• มีการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและใชอยางรูเทาทนั โดยเนนภูมิปญญาไทยและ
การพึง่ตนเอง 
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• มีบูรณาการดานการสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพและ   
คุมครองผูบริโภค 

• มีระบบภูมิคุมกันที่ใหหลักประกันและคุมครองสุขภาพ 
• มีคุณธรรม จริยธรรมคือซื่อตรง ไมโลภมาก และรูจักพอ 

  1.2 แนวคิดหลกัประการที่สอง :  สุขภาพดีเปนผลจากสังคมดี   หรือสังคมแหง
สุขภาวะ เปนสังคมที่เปนธรรม เอื้อเฟอเกื้อกูลกนั ไมกดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบกัน เคารพในคุณคา
ความเปนมนษุยเสมอกนั ไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และไมเบียดเบียนธรรมชาต ิ

2. วิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมายการพัฒนาระบบสุขภาพไทย  จากกรอบแนวคิด
ดังกลาวขางตน จึงไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมายการพัฒนาระบบสุขภาพไทยไวดังนี ้
  2.1 วิสัยทัศน ไดกําหนดวสัิยทัศนระบบสุขภาพไทยที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 “สังคมอยูเย็นเปนสขุรวมกนัภายใตแนว
ปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไววา “มุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสรางใหสุขภาพดี 
บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอยางพอเพียง” 
  2.2 พันธกจิ การพัฒนาเพื่อมุงไปสูวิสัยทัศนระบบสุขภาพไทย เพื่อสรางระบบสุขภาพ
พอเพียงจะเปนจริงได ก็ดวยภาคีรวมพฒันาทุกภาคสวนตองมพีันธกจิสําคัญในการพัฒนาคือ 
 สรางเอกภาพทางความคดิ  สรางจิตสาํนกึสขุภาพใหม 
    สรางระบบจดัการที่โปรงใส  สรางกลไกการมีสวนรวมในการพัฒนา 
  2.3 เปาหมายการพัฒนา  ไดกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ที่
มุงสูระบบสุขภาพพอเพียงไว 10 ประการคือ 

(1) เอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยนื 
(2) งานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกที่สามารถสรางปจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพดี 
(3) วัฒนธรรมสุขภาพและวถิีชวีิตที่มีความสขุพอเพียงอยางเปนองครวม 
(4) ระบบสุขภาพชุมชนและเครอืขายบริการปฐมภูมิที่เขมแข็ง 
(5) ระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่มีประสิทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีอยาง

พอประมาณตามหลกัวิชาการอยางถกูตอง เหมาะสม ทําใหผูรับบริการมีความ
อุนใจและผูใหบริการมีความสุข 

(6) หลักประกนัสขุภาพที่เปนธรรม ทัว่ถึง มีคุณภาพ 
(7) ระบบภูมิคุมกนัและความพรอมรองรับเพือ่ลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคาม

สุขภาพไดอยางทันการณ 
(8) ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากลอยางรูเทาทนั

และพึ่งตนเองได 

กก
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(9) ระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรูอยางมีเหตุผลรอบดาน 
(10) สังคมที่ไมทอดทิ้งคนทุกขยาก เปนสงัคมที่ดูแลรักษาคนจน คนทุกขคนยาก และ

ผูดอยโอกาสอยางเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ทิศทางการสรางระบบสุขภาพพอเพียงใน

สังคมที่อยูเยน็เปนสุขรวมกนั มียทุธศาสตรหลักในการพฒันา 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  3.1 การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ ปฏิรูป
ระบบงาน โครงสรางการบริหารจัดการ กลไกและกระบวนการดานนโยบายสุขภาพใหเกิดความเปน
เอกภาพและธรรมาภิบาล มคีวามยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได โดยในระยะสัน้เนนการปองปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และเนนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีเปนเกราะปกปองธรรมาภิบาลในระยะยาว 
  3.2 การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชวีิตที่มีความสขุในสงัคมแหงสขุภาวะ เรงรัด
งานสุขภาพเชงิรุกเพื่อสรางหลักประกนัความปลอดภัยอยางพอเพยีงในชีวิตประจาํวัน ทั้งดานอาหาร 
ยา  ผลิตภัณฑสุขภาพ  การประกอบอาชีพ  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งสงเสริมบทบาทของครอบครัว 
ชุมชนและภาคประชาสังคมในการสรางวฒันธรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและสรางสรรคสังคมที่มี
ความสุขในทกุระดับ 
  3.3 การสรางระบบบริการสขุภาพและการแพทยที่ผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการมี
ความสขุ เนนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ใสใจตอความทุกขยากและความลาํบากใจทั้งในสวน
ของผูรับบริการและผูใหบริการ โดยสรางระบบการจัดการที่เปนธรรม มีความเห็นอกเหน็ใจกนั และมี
ความภาคภูมใิจและพึงพอใจในประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการรวมกนัภายใตนโยบายการสราง
หลักประกนัสขุภาพถวนหนา 
  3.4 การสรางระบบภูมิคุมกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคกุคามสุขภาพ สราง
ความเขมแข็งใหแกระบบการควบคุมปองกันโรค การควบคุมปจจัยเสี่ยงและผลกระทบดานสุขภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทัง้เตรียมความพรอมเพือ่รองรับภัยพบัิติและความรุนแรงที่แพรระบาด
ทั่วไป 
  3.5 การสรางทางเลือกสขุภาพที่หลากหลายผสมผสานภมูิปญญาไทยและสากล 
เนนการพฒันาศักยภาพเพื่อการพึง่ตนเองไดในดานสุขภาพดวยการสงเสริมสมนุไพร การแพทยแผนไทย 
การแพทยพืน้บาน และการแพทยทางเลือก รวมทัง้พฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยที่
มีความปลอดภัย 
  3.6 การสรางระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรู สรางระบบการจัดการ
ที่เนนการใชความรูเปนฐานการตัดสินใจดวยการสรางวฒันธรรมการวจิัยและการจัดการความรูในทุก
ระดับองคกรดานสุขภาพ 

ขข

คค
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   โดยในแตละยทุธศาสตรการพัฒนา ไดมกีารกําหนดเปาประสงค เปาหมาย กลวธิี 
และมาตรการตาง ๆ ที่สอดคลอง และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายหลักในการพัฒนา
ระบบสุขภาพพอเพียง 

4. การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติการทางสงัคม ไดกาํหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติการและจัดทําขอเสนอบทบาทภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในทุกระดับ ทีจ่ะ
รวมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตลอดจนแนวทางการกํากับติดตามประเมินผล
การดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน เปาหมายการพฒันาระบบสุขภาพพอเพียงตามที่กาํหนดไว 

งง


