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ในยุครัฐบาล คสช. มีผู้กล่าวถึงค�าว่า ยุทธศาสตร์ชาติบ่อยครั้ง คนจ�านวนไม่น้อยคงเกิดความสงสัย 
ว่า ยุทธศาสตร์ชาติที ่ปรากฏในสื่อต่างๆ คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยก�าหนดไว้อย่างไร  
ยิ ่งเมื ่อทราบว่า ประเทศไทยก�าลังจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศล่วงหน้าถึง 20 ปี หลายคน 
ได้ตั้งค�าถามว่า การก�าหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้านานขนาดนี้เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่ รัฐบาลที่เข้ามา 
บรหิารประเทศในอนาคตจะมคีวามเป็นอสิระในการก�าหนดนโยบายได้มากน้อยเพยีงใด นอกจากนี้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึง่มีก�าหนดเวลาฉบับละห้าปีนั้น จะมบีทบาทอย่างไร มคีวามเก่ียวข้องเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และผลที่จะเกิดขึ ้นกับ 
ระบบสุขภาพของประชาชนในอนาคต

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีผ่่านการท�า
ประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก เพื่อวางเป้าหมาย
ระยะยาวในการพฒันาประเทศ กระบวนการวางยทุธศาสตร์
ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เริ่มด�าเนินการอย่าง
จริงจังมาตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2558 โดยคณะรัฐมนตร ี
ได้มีมตติามท่ีส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) เสนอให้
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560–2579 
โดยเหน็ชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิ
ทีม่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลือ่น 
การพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”1

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 65 รัฐพึงจัด

ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื ่อให้เกิด 
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท�า 
การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย  
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่ฎหมายบัญญัติ ทัง้นีก้ฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัตเิกีย่วกบัการมีส่วนร่วมและการรบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ...

มาตรา 142 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่ง
ทีม่าและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ ์หรือประโยชน ์
ทีค่าดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวนัิยทางการเงนิการคลังของรฐั 
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11110 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีทีจ่ะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ...

จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภายหลังที ่
รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกน�าไปใช้
เป็นกรอบในการวางแผนบรหิารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
แผนการด�าเนินการของส่วนราชการ รวมถงึแผนการจัดสรร
งบประมาณ ท้ังนี้เน้ือหาสาระท่ีจะปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น 

ท�าไมจึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

ทีผ่ ่านมาประเทศไทยได้ก�าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแผนฯ มีระยะเวลาห้าปีเท่านั้น 

แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมักให้ความ
ส�าคญักบันโยบายส�าคญัของพรรคท่ีหาเสยีงไว้กับประชาชน
เป็นล�าดับแรก เมือ่มีการเปลีย่นรัฐบาลก็มักจะเปลีย่น
นโยบายทางเศรษฐกจิและสังคมหลายเรื่อง ท�าให้การบรหิาร
งานขาดความต่อเนือ่ง ดังนัน้เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการ
บรหิารราชการแผ่นดินของประเทศและเพื่อเป็นการก�าหนด
ให้รฐับาลท่ีเข้ามาบรหิารประเทศมีความรบัผิดชอบท่ีจะต้อง 
ขับเคลือ่นประเทศไปสู่เป้าหมายทีทุ่กคนในประเทศยอมรับ
ร่วมกนั จงึมีแนวคดิจากหลายฝ่ายท้ังภาครฐัและเอกชน อาทิ 
สภาขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ (เดิมคอื สภาปฏริปูแห่งชาต)ิ  
นักวิชาการจากหลายองค์กรที่เห็นว่าประเทศไทยจ�าเป็น 
จะต้องมีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว หรือทีเ่รียกว่า 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้แต่ละรฐับาลท่ีเข้ามาบรหิารประเทศ 
ก�าหนดนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีก�าหนดไว้ และ 
เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายของกระทรวงต่างๆ ให้เป็น

วิสัยทัศน์: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน

• การมีความมั ่นคงปลอดภัย จากภัยและการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทกุระดับ ท ัง้ระดับประเทศ สังคม ชุมชน 
ครอบครัว และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงทุก
มติ ิท้ังมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม และการเมอืง

• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
ระบบการเมอืงท่ีมั่นคงเป็นกลไก ที่น�าไปสู่การบรหิาร
ประเทศทีต่่อเนื่องและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนกึก�าลงัเพื่อพฒันาประเทศ ชมุชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการด�ารงชีวิต มีทีอ่ยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน�้า

• ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล�า้ของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดส�าคัญของการเชือ่มโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การ
ค้า การลงทนุ และการท�าธรุกจิ มบีทบาทส�าคญั
ในระดับภมูภิาคและระดับโลก เกดิสายสมัพนัธ์
ทางเศษฐกิจ และการค้าอย่างมีพลัง

• ความสมบูรณ ์ในทุนที ่จะสามารถสร ้าง 
การพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที ่เป ็น 
เครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ 
ในการรองรับและเยียวยาของนิเวศ

• ก า รผลิ ตและการบริ โ ภค เป ็ นมิ ต รกั บ 
สิ ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลกซึ ่งเป็นที ่ยอมรับร่วมกัน  
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีคณุภาพดีข้ึน คนมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผล
ประโยชน์ส่วนรวม

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั ่งยืน ให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพื ่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล  
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
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แผนภาพที่ 2 กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี

ความมั่นคง

1.

2.
การสราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

3.
การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

4.
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

5.
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

6.
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

มั่งคั่ง

ยั่งยืนมั่นคง

เป้าหมาย: เพื ่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ 
การพัฒนาจากการเป็นประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 

วสิัยทัศน์: ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 
เป็นประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการขยายความค�าว่า มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ตามแผนภาพที่ 1

จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติได้ก�าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาทีร่ัฐบาลแต่ละรัฐบาล 
จะต้องให้ความส�าคัญ ซึ่งส่วนราชการจะได้น�าไปก�าหนด
นโยบายให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิการบูรณาการ ส่วนรายละเอยีดรปูแบบวธิกีารด�าเนินงาน 
จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลทีเ่ข้ามาบริหารประเทศมีความ 
เป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
กับระบบสุขภาพของประชาชน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มียุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประชาชนใน 2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์แรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ 
เสรมิสร้างศกัยภาพคน โดยกรอบแนวทางการพฒันาท่ีส�าคญั 
ได้แก่ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีด่ี ยุทธศาสตร์ทีส่อง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม โดยกรอบแนวทางการพัฒนาทีส่�าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

เนือ่งจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการก�าหนด 
เป้าหมายในระยะยาว ดังนัน้เพื่อให้สามารถขับเคลือ่นการ
ด�าเนินการในทางปฏบัิต ิจงึจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดเป้าหมาย
และแนวทางด�าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การน�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ ่งเป็น 
แผนพฒันาประเทศระยะ 5 ปีมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด 
เป้าหมายและกรอบแนวทางส�าคัญในยุทธศาสตร์ชาต ิ
ออกมาเป็นเป้าหมายระยะสัน้ถึงปานกลาง ซึ ่งกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จะถูก
ถ่ายทอดโดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 – 15 

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลังในการ 
ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ชาติของไทย 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตัง้คณะ
กรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีพลเอกวิลาศ อรุณศรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน2 เมือ่ 30 มิถุนายน  
ท�าหน้าทีย่กร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2558  
เป็นร่างเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะ 
จดัตั้งขึ้นตามรฐัธรรมนูญพจิารณาปรบัปรงุ จนถงึต้นปี 2560  
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ด�าเนินการยกร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี โดยได้รบัความคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง 
และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน�าข้อคิดเห็นจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูล ซึ่งร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี มีสาระส�าคญั 
ดังนี้
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11310 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

ส�าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาฯ  
ฉบับแรก ท่ีต้องด�าเนินการตามกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์
ชาติ ได้ถ่ายทอดเป้าหมายในการสร้างเสริมให้คนไทยม ี
สุขภาวะท่ีด ีโดยการก�าหนดตวัชี้วดัการด�าเนนิงานเพ่ือใช้ใน
การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม 
อาทิ ประชากรอายุ 15 – 79 ปี ทีม่ีภาวะน�า้หนักเกินต้อง 
ลดลง การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ากว่า 18 คนต่อ
ประชากรแสนคน รายจ่ายสุขภาพทัง้หมดไม่เกินร้อยละ 5 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผู้สูงอายุทีอ่าศัยในบ้าน 
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มเป็นร้อยละ 20 เป็นต้น 

ยิง่ไปกว่านัน้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปีแรก 
ยังเน้นการปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางสุขภาพและลดปัจจัย
เส่ียงท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การพฒันาให้คนมีความรูใ้นการดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพทีเ่หมาะสม 
กบัวยั การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษใีนการควบคมุ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นผลเสียต่อสุขภาพ ตลอดจน 
การจดัท�านโยบายสาธารณะท่ีค�านึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ  
และน�าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดี 
อีกท้ังยังเน้นการแก้ปัญหาการเสียชีวติจากอบัุตเิหตทุางถนน 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
วฒันธรรมความปลอดภยัผ่านสื่อสารสาธารณะ ให้มีการปรับ
พฤติกรรมเพื่อทีจ่ะลดการเกิดอุบัติเหตุ และมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
ของกระทรวงสาธารณสุข

ทางฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขได้จดัท�าแผนยุทธศาสตร์  
20 ปี โดยก�าหนดเป้าหมายไว้สามประการ ได้แก่ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข และระบบสุขภาพยัง่ยืน4

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 16 แผนงาน 
และ 48 โครงการ ได้แก่ 

1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP  
Excellence Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 
1.1) .พฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทุกกลุ่มวยั 1.2) การป้องกนั
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1.3) ความปลอดภัยด้านอาหาร 
1.4) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ 
สถานบริการ

2) บรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence Strategies)  
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 2.1) การพัฒนางานตาม 
พระราชด�าริ 2.2) การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
2.3) การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ และ 2.4) ประเทศไทย 
4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์/
เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพใน
ชายแดนใต้

3) บ ุคลากรเป ็นเล ิศ (People Excellence  
Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 3.1) การวางแผน 
ก�าลังคนด้านสุขภาพ 3.2) การผลิตและพัฒนากาลังคน  
3.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ 
และ 3.4) แผนกาลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย

4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 
4.1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ/กฎหมายด้านสุขภาพ 4.2) ระบบ 
หลักประกันสุขภาพ 4.3) ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
และการคุม้ครองผู้บริโภค และ 4.4) ระบบธรรมาภบิาลและ
การวิจัย

สรุป

ประเทศไทยในยุครฐับาล คสช. ได้มีการเปล่ียนแปลง
คร้ังใหญ่จากการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้น�าแนวทางดงักล่าว
มาก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงฯ เช่นเดยีวกัน 
ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล ทัง้นีแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่จะด�าเนินการตาม
กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก�าหนด 
เป้าหมายในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จากนี้ไป
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า คาดว่าประเทศไทยจะได้รบัการพฒันา
ด้านระบบสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย
คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบ
สุขภาพยั่งยืน
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