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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
   "เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมายาวนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ไดทรงเนนยํ้าแนวทางและวิธีการแกไขเพื่อใหรอดพน
วิกฤติ และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ ในการน้ี ผูรูท้ังหลายได
รวมกันสรุปหลักการ แนวทาง และวิธีการ ท่ีนํามาใชดานสุขภาพ ไวดังน้ี 
 

ทางสายกลาง & ความพอเพียง

มีเหตุผลมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี
มีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ปรชัญาของเศรษฐกิจ & 
สุขภาพพอเพียง(คานิยมรวม)

• ไมประมาท รอบคอบ ระมัดระวัง
• รอบรู รูเขา รูเรา รูเทา รูทัน
• เรียนรู รูปรับ รูเปล่ียน รูปฏิบัติ
• มีขอมูล ระบบเตือนภัย
ทันกาล ถูกตอง  

• ไมประมาท รอบคอบ ระมัดระวัง
• รอบรู รูเขา รูเรา รูเทา รูทัน
• เรียนรู รูปรับ รูเปล่ียน รูปฏิบัติ
• มีขอมูล ระบบเตือนภัย
ทันกาล ถูกตอง  

• บูรณาการ องครวม คิดเปนระบบ
• มีความหลากหลาย ยึดภูมิสังคม
• สมดุล ย่ังยืน ท้ังทุนทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

• หลักศาสนา
• วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน

• กติการวมทางสังคม
• บริหารความเส่ียง พรอม
รับผลกระทบการเปล่ียน 
แปลง วางรากฐานท่ีม่ันคง
ระยะยาว

• หลักศาสนา
• วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน

• กติการวมทางสังคม
• บริหารความเส่ียง พรอม
รับผลกระทบการเปล่ียน 
แปลง วางรากฐานที่ม่ันคง
ระยะยาว

• ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต 
• ขยัน อดทน ความเพียร
• วินัย สติ จิตวิญญาณ ปญญา
• คิดดี พูดดี เขียนดี ทําดี
• การให แบงปน ไมทอดท้ิง 
ไมเบียดเบียน รับผิดชอบ
• ประโยชนสวนรวม เสมอ
ภาค เปนธรรม มีคุณคา
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย
• สมานฉันท สงบสุข สันติสุข

• ซ่ือสัตย ซ่ือตรง สุจริต 
• ขยัน อดทน ความเพียร
• วินัย สติ จิตวิญญาณ ปญญา
• คิดดี พูดดี เขียนดี ทําดี
• การให แบงปน ไมทอดท้ิง 
ไมเบียดเบียน รับผิดชอบ
• ประโยชนสวนรวม เสมอ
ภาค เปนธรรม มีคุณคา
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย
• สมานฉันท สงบสุข สันติสุข

• ระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศ

• รูจักพ่ึงตนเองกอน        
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน
ทําเปนขั้นตอน

• ไมเปดเสรี  ไมปดประเทศ

• พอดี ไมขัดสน 
ไมฟุมเฟอย ประหยัด       
อดออม

• รูจักตนเอง เรียบงาย 
• ไมมาก ไมนอยเกินไป
คุมคา สมประโยชน    
ประโยชนสูงสุด

• หลักวิชาการ
ในการตัดสินใจ

• คํานึงถึงผลกระทบ
รอบดาน ท้ังระยะ
ส้ัน ระยะยาว

ทางสายกลาง
ดุลยภาพ สมดุล ย่ังยืน

พอประมาณ
มีเหตุผล

ภูมิคุมกันรูเทาทันโลก

มีคุณธรรม จริยธรรม

 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีใหเห็นถึงแนวทางในการดําเนินชีวิต การดํารงอยู และการปฏิบัติตน ของประชาชนใน
ทุกระดับ เพ่ือกาวใหทันในยุกตโลกาภิวัตน  ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ ความมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดี ใหสามารถจัดการกับความเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 

ประเทศไทย ไดกําหนดวิสัยทัศนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 ไววา “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ภายใตแนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดวิสัยทัศน
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ไววา “ระบบสุขภาพไทย มุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพ่ือสรางให: สุขภาพดี บริการดี สังคม
ดี ชีวิตมีความสุขอยางพอเพียง” โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง ไว 10 ประการ คือ 

1.ความเปนเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพท่ีสมดุลและยั่งยืน 
2.งานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก ท่ีสามารถสรางปจจัยพ้ืนฐานของการมีสุขภาพดี 
3.วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต ท่ีมีความสุขพอเพียง อยางเปนองครวม 
4.ระบบสุขภาพชุมชนและเครือขายบริการปฐมภูมิ ท่ีเขมแข็ง 
5.ระบบบริการสุขภาพและการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีอยางพอประมาณตามหลักวิชาการอยางถูกตอง 

เหมาะสม ทําใหผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการมีความสุข 
6.หลักประกันสุขภาพท่ีเปนธรรม ท่ัวถึง มีคุณภาพ 
7.ระบบภูมิคุมกันและความพรอมรองรับ เพ่ือลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ไดอยางทันการณ 
8.ทางเลือกสุขภาพท่ีหลากหลาย ผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากล  อยางรูเทาทัน และพ่ึงตนเองได 
9.ระบบสุขภาพฐานความรู ดวยการจัดการความรูอยางมีเหตุผลอยางรอบดาน 
10.สังคมท่ีไมทอดท้ิงคนทุกขยาก เปนสังคมท่ีดูแลรักษาคนจนคนทุกขคนยากและผูดอยโอกาส อยางเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาสาธารณสุข จาก Health for All    All for Health โดยกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง & สุขภาพพอเพียง ในลักษณะบูรณาการ ดังน้ี 
1.สรางความรู ความเขาใจ การยอมรับ เช่ือมั่น เห็นคุณคา และนําไปปฏิบัติ ในทุกระดับ 
2.สรางองคความรู สรางขายผูนําทางความคิด ชุมชนคนปฏิบัติ ตนแบบ/แบบอยางท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรู วิจัยและพัฒนา 
3.สรางเอกภาพ บูรณาการนโยบาย แผนยุทธศาสตร และ การแปลงสูการปฏิบัติ  
4.ติดตามกํากับ ประเมิน ขยายผล สรางความเขมแข็ง สูความยั่งยืน 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดประชุมวิชาการประจําป และไดเสนอวิสัยทัศน
ประเทศไทย พ.ศ. 2570 ไวดังน้ี “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะ
แวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบน
ฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

ในการพัฒนางานสาธารณสุขอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาแนวทางปฏิบัติรวมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในการพัฒนางาน
ท่ีรับผิดชอบ ดวยการทําวิทยานิพนธในแนวทางท่ีสรางสรรค ดวยการทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  (Research 
and Development for Continuous & Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI) เปนการวิจัย ท่ีมุงเนนให “ผลการ
ดําเนินงานของงานหน่ึงงานใดดีขึ้น” กวาท่ีผานๆ มา โดยใชเพียงทรัพยากรเทาท่ีมีอยู ไมวาจะเปนงานเดิมท่ีทําอยูแลวหรือเปนงาน
ใหม ใหเปนงานวิจัย R&D ชนิดท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนางานเหลาน้ันอยางตอเน่ืองและย่ังยืน จากประสบการณท่ียาวนานกวา 20 ป 
ดวยแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการสรางมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนักบริหารงานสาธารณสุข “ท่ีไมเพียงแตคิด
เปนเทาน้ัน แตสามารถทําไดตามท่ีคิดและท่ีตั้งใจไว” เกิดเปนวิทยานิพนธท่ีทรงคุณคามากกวา 48 เร่ือง องคความรูน้ี จะชวยให
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานท้ังหลาย ไมวาจะเปนองคกรหรือหนวยงานแบบใด ขนาดใด ท่ีใด ภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถนําไปใช
ในการผสมผสานการพัฒนาตางๆ ใหเขากับการทํางานท่ีทําอยูเปนประจํา นําไปสูสิ่งท่ีดีย่ิงๆขึ้น ตลอดไป  

ตัวอยางของการดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ท่ีพวกเราสามารถมองเห็นและเขาไปศึกษาหา
ความรูไดในประเทศไทยของพวกเรา ไดแก “โครงการในพระราชดําริ” ซึ่งมีอยูมากมายหลายพันโครงการ กระจายอยูท่ัวประเทศ 
เปนท่ียกยองและช่ืนชมไปท่ัวโลก ซึ่งเกิดจากพระปรีชาชาญและสายพระเนตรท่ีกวางไกลขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 
ความเสียสละทุมเทของพสกนิกรชาวไทยท้ังหลาย ท่ีไดมามีโอกาสรับใชเบื้องพระยุคลบาท ในการดําเนินงานโครงการตางๆ
เหลาน้ัน ติดตอกันเปนเวลานับสิบๆ ป  

การพัฒนางานสาธารณสขุอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือใหแบบการวิจัย (Research Design) น้ี เปนสากล จึงไดทําการศึกษาคนควา พบวา Australian Bureau of 
Statistics ซึ่งเปนหนวยงานวิชาการหลักของประเทศออสเตรเลีย ไดใหช่ือของ R&D แบบน้ีวา Experimental Development และ
ให Definition วา “The systematic work using existing knowledge gained from research or practical experience for the 
purpose of creating new or improved products/processes” ซึ่งไดนํามาแปลและตั้งช่ือเปนภาษาไทย วา การวิจัยพัฒนาเชิง
ทดลอง (Experimental Development Research: EDR) คือ การทําวิจัย ดวยการทํางานอยางเปนระบบ โดยใชความรูท้ังหลายท่ีมี
อยู ท้ังท่ีไดรับจากการทําวิจัยและจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือการริเร่ิมสรางสรรค หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ / กระบวนการผลิต 
หรือ กระบวนการทํางาน ใหมๆ  

ในทางปฏิบัติน้ัน ไดพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทํางานประจําใหเปน ผลงานวิชาการ/วิจัย (Routine to 
Academic / Research: R2A/R) คือ หลักสูตรท่ีฝกใหผูเขาอบรมสามารถทําใหการทํางานท่ีพวกเราทําอยูทุกๆวัน เปนผลงาน
วิชาการ/วิจัย ท่ีกอใหเกิดการพัฒนางาน / หนวยงาน / องคการ อยางนาภาคภูมิใจ และ มีความสุข ย่ิงๆขึ้น ตลอดไป 

ลักษณะสําคัญของ Routine to Research: R2R แท มี 5 ประการ คือ 
1.เปนงานท่ีเราทําดวยตนเอง และ เปนความจริง (Routine & Fact) 
2.เกิดการพัฒนา ท่ีมีหลักฐานยืนยัน (Evident Based Development) 
3.ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ือง เกินกวา 1 ป (Longtime Continuous Implementation) 
4.เปนผลงานวิจัย ท่ีมีคุณคาตอทุกฝาย (Valuable Research for All) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับบริการ/ผูปวย และ ประชาชน

และประเทศชาติ 
5.ถูกตองตามหลักวิชาการวิจัย (Correct Research Methodology) 
เปาหมายสูงสุดของ R2R ในทุกงาน คือ The Best of The World ตลอดไป น้ีคือ R2E: Routine to Excellence ซึ่งเปน

เปาหมายท่ีพวกเราจะมุงมั่นพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง   
การนําเสนอบทความน้ี เปนเพียงตัวอยางของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนางานสาธารณสุขอยาง

ย่ังยืน พวกเราทุกคนท่ีรัก เคารพ และเทิดทูน องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถนอมนําไปใช ไดเปนอยางดี 
   

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
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