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ที่ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร  
นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร

ประจ าปี ๒๕๖๔
จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แสดงความยินดี
กับท่านดร.นพ.อุทัย สุดสุข 



วาระท่ี รายการ ผู้น าเสนอ
วาระ

ก่อนการ
ประชุม

แสดงความยินดีกับท่านดร.นพ.อุทัย สุดสุข ที่ได้รับพระราชทานรางวัล
ชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร  ปี ๒๕๖๔              
จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ณรงค์ สายวงศ์)

1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ
1.1 นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง (สธทศ.)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ณรงค์ สายวงศ์)

๒ รับรองรายงานการประชุม     ไม่มี



วาระท่ี รายการ ผู้น าเสนอ
3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1  วิวัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ สู่นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)

ดร.นพ.อุทัย สุดสุข 
กรรมการที่ปรึกษานโยบาย สธทศ.

3.2 กลไกและแผนงาน/โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย  
สุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการเครือข่ายฯ
3.2.1 โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)
3.2.2 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี       

วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สสส.) 
3.2.3 โครงการ สบส. ( 2 โครงการ)

- โครงการอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง       
เพื่อการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  จังหวัดนนทบุรี  

- โครงการอบรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ          
พระวิทยากรและพระภิกษุที่มีภาวะเสี่ยงและอาพาธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี 2565

นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วาระท่ี รายการ ผู้น าเสนอ
3 เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)

3.3 ความก้าวหน้าด าเนินงาน
3.3.1  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ รุ่นท่ี ๑  
3.3.2  โครงการอบรมวิทยากรส่วนกลาง  ณ สวนนงนุช ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
3.3.3  การประชุมชี้แจงนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธค. 2564 ณ โรงแรมบัดดี้ จังหวัดนนทบุรี 

ดร.สมพร เนติรัฐกร
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้

3.4 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ
3.4.1 การจัดท าหลักสูตร วิทยากร ผู้ป่วยผู้เสี่ยง
3.4.2 การจัดท าคู่มือการอบรมวิทยากร ผู้ป่วยผู้เสี่ยง
3.4.3 การจัดท าคู่มือการบริหารโครงการการจัดท าสือ่อิเลคทรอนคิ สธทศ. (๓ส.๓อ.๑น.)

นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย

3.๕  พื้นท่ีด าเนินการ ท้ัง ๑๒ เขตสุขภาพ และ ๖ พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  (๑ เขต )   
ด าเนินงานโครงการ สธทศ.(และพื้นท่ีรพร. สอน.)

นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์
รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

3.๖ ก าหนดการจัดอบรมวิทยากรระดับเขต นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์
รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วาระที่ รายการ ผู้น าเสนอ
4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การน าแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสธทศ. ไปสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑) การขับเคลื่อนงาน NCDs โดยใชเ้ครื่องมือ สธทศ. ผ่าน พชอ.
๒) ขับเคลื่อนงาน NCDs ผ่านกองทนุสขุภาพทอ้งถ่ิน และกลไก ส านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๓) กองบริหารการสาธารณสุข แจ้งกรม กอง หน่วยงาน โรงพยาบาลในสังกัด  
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการร่วมขับเคลื่อน  สธทศ.

๔) ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์กับกระทรวง
วัฒนธรรมและส านักพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

๕)  ขับเคลื่อน NCDs  ดว้ยเครื่องมือ สธทศ. ผ่านแผนพฒันาระบบบรกิาร
สขุภาพ (Service Plan)  สาขาปฐมภูมิและโรคไม่ติดต่อ

๖) ขับเคลื่อน NCDs  ด้วยเครื่องมือ สธทศ. ผ่านองค์กรศาสนาพุทธ อิสลาม  
คริสต์ พราหมณ์- ฮินดู ซิกข์

๗) ขับเคลื่อน NCDs  ดว้ยเครื่องมือ สธทศ. ผ่านแกนน านกัเรยีน โรงเรยีน อ าเภอตน้แบบ 
4.2 การส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม    

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) เพื่อการด าเนินงานในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
บุคลากร พื้นที่ด าเนินการ และงบประมาณ

นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ดร.สมพร เนติรัฐกร
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้



วาระที่ รายการ ผู้น าเสนอ
๕. เรื่องอื่นๆ

๕.๑ - การประยุกต์ใช้หลักการ ๓ส. ๓อ. ๑น. เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านจิตใจ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- การบูรณาการงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๒ น าเสนอก าหนดการ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป (กค. พ.ศ.๒๕๖๕)

ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล สล.สธทศ.
นางกัลยกร ไชยมงคล
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร 
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย



1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)



▪ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและ
สารสนเทศ (เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ สภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม
(เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชน (เกิดปัจจัยเสี่ยง)
▪ พหุปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (การแพทย์แผนปัจจุบันป้องกันแก้ไข           

ไม่เพียงพอ)
▪ สหวิทยาการ สหวิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนธรรม (ใช้ป้องกันแก้ไขได้)
▪ โครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. (นวัตกรรมป้องกันแก้ไข)
▪ โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ขยายผลเป้าหมาย)
▪ นโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
▪ สุขภาพดีวิถีใหม่โดยสร้างพลังจิต เสริมพลังกายสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ยั่งยืน 

(Good Mind to Good Body for Sustainable Good New Normal Health and 
Well-Being) 

1.1 เหตุผลความจ าเป็นของนโยบาย สธทศ.



๓ส.

รูปแบบและผลของการปฏิบตัิ ๓ส. ๓อ. ๑น. 
สู่สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

๓อ. ๑น.

❑ สวดมนต์
❑ สมาธิ
❑ สนทนาธรรม

❑ อาหารวิถีธรรม 
วิถีไทย

❑ ออกก าลังกาย 
วิถีธรรม

❑ อารมณ์ วิถีธรรม

❑ นาฬิกาชีวิต *สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง     
๓ส. ๓อ. ๑น.

- น้ าหนักลดลงร้อยละ ๗๐
- รอบเอวลดลงร้อยละ ๕๐
- ดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ ๗๕ 
- ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงร้อยละ ๗๐
- ความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ ๘๐
- มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



3ส. 3อ.

 สวดมนต์
- จิตสงบผ่อนคลาย
- เกิดสารสุขซีโรโทนิน

ลดความเครียด  
- นอนหลับดี ลดน้ าตาลในเลือด
 สมาธิ
- จิตตั้งม่ันแนวแน่เกิดปัญญา
- เกิดสารสุขเมลาโทนิน จิตสงบ 

ลดความเครียด นอนหลับดี
- เพิ่มภูมิต้านทานป้องกันและรักษาโรค

เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต
 สนทนาธรรม
- ฉลาดรู้เท่าทันการด าเนินชีวิต
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย          

3ส. 3อ. 1น.

 อาหารวิถีธรรม
- บริโภคพอประมาณด้วยการพิจารณา
ก่อนทานด้วยหลักธรรมโภชเนมัตตัญญูตาและโยนิโส
มนสิการ
- มีสติ ลดหวาน มัน เค็ม
- อาหารครบ5หมูต่ามสดัส่วน 2:1:1 (ผัก : โปรตีน : ข้าว)
- ทานมื้อหนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็นเว้นดึก
 ออกก าลังกาย วิถีธรรม
- ครั้งละ 30 นาที/วันสัปดาห์ละ 3-5 วัน
- เดินจงกรม
- ออกก าลังกายวิถีธรรม วิถีไทย
- กราบเบญจางคประดษิฐ์
- SKT
 อารมณ์ วิถีธรรม
- ขันติความอดทน มานะความอดกลั้น ปล่อยวาง 

สงบ ระงับกาย ใจ
- สังสรรค์ สามัคคี
- สติสัมปชัญญะ สมาธิ
- สังสรรค์ สามัคคี ในครอบครัว

การใช้ช่วงเวลาตามนาฬิกาในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  3ส. 3อ. 
และภาระงานตามความ
รับผิดชอบ ด้วยการมีสติ 
สัมปชัญญะ สมาธิ ก ากับ
ตลอดเวลา

1น.

- น้ าหนักลดลงร้อยละ 70
- รอบเอวลดลงร้อยละ 50
- ดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ 75 
- ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง   

ร้อยละ 70
- ความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 80
- มีความพึงพอใจร้อยละ 85

สรุปคุณลักษณะและประสิทธิผลของการปฏิบตัิ 3ส.3อ.1น.

 นาฬิกาชีวิต วิถีธรรม วิถีไทย
สรุปผลการปฏิบัติ

3ส. 3อ. 1น. ของผู้มีภาวะเสี่ยง
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 



การสร้างนวัตกรรมบูรณาการ 3ส.3อ.1น. เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตดี วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ กายฟิต จิตดี มีปัญญา พาชีวีมีสุข/การศึกษาเป็นเลิศ/ภาระงานเป็นเลิศ/อายุยืน

กายฟิต จติดี

สุขภาพ-คุณภาพชีวิตดี 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

▪ อาหารวิถีธรรม บริโภคพอประมาณ เน้นผัก ลดหวาน มัน 
เค็ม มีสัดส่วน 2:1:1 (ผัก ผลไม้ : โปรตีน : ข้าว,แป้ง)

▪ ออกก าลังกาย วิถีธรรม เดินจงกรม, โยคะ, มณีเวช
▪ เบญจศีล เบญจธรรม
▪ พูดดี ท าดี 

▪ สวดมนต์ เกิดสารสุข คลายเครียด ป้องกัน/รักษาโรค
▪ สมาธิ จิตตั้งมั่น สงบ เกิดสารสุข เพิ่มภูมิต้านทาน   

ป้องกัน/รักษาโรค
▪ คิดดี มีคุณธรรม จริยธรรม
▪ อารมณ์ดี ปล่อยวาง สังสรรค์ สามัคคี

▪ สนทนาธรรม
▪ ปฏิบัติ สุ.จิ.ปุ.ลิ 
▪ ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา
▪ ฉลาดรู้เท่าทันโรค/โลก
▪ ฉลาดทางอารมณ์
▪ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3ส. 3อ. 1น.

▪ ใช้นาฬิกาชีวิต วิถีธรรม
▪ ใช้สติความระลึกได้ สัมปัชัญญะ ความรู้ตัว
▪ ใช้สมาธิ ตั้งจิตมั่น วิปัสสนา กัมมัฎฐาน
▪ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
▪ พรหมวิหาร 4, พลธรรม 5
▪ สัปปุริสธรรม 7
▪ อิทธิบาท 4 ธรรมน าสู่ความส าเร็จ
▪ ปฏิบัติอายุวัฒนธรรม (อายุสสธรรม 5)
▪ ด าเนินชีวิต วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

มีปัญญา
พาชีวีมีสุข/ 
การศึกษาเป็นเลิศ/
ภาระงานเป็นเลิศ/
อายุยืน



วิวัฒนาการสุขภาพดี วิถีธรรม สู่นโยบาย สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สธ. 2564 - 2570 

วิถีใหม่

วิถีธรรม

การแพทย์ผสมผสาน

วิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ          สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง        นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สธ.  2564 - 2570 

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีท่ียั่งยืน สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน



หลักการขบัเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ(วิถี สธทศ.)
สู่การปฏิบตัติามวัตถุประสงค์

นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิพอเพียง พ.ศ. 2564-2570 สนับสนุนการ
แก้ปัญหาโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังและสถานการณร์ะบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจของ
ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งผู้ทีม่ี
ความเครียด หาทางออกไม่ได้ถึงกับฆ่าตวัตาย โดยมีเครื่องมือส าคัญคือหลัก 3ส.3อ.1น.  

อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.



ปลัด สธ. (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
*ลงนามเห็นชอบ : นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2564-2570

❖ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

นโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย                
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564-2570 



1.   ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี  วิถีใหม่  สามารถพึ่งตนเองดา้นสขุภาพได้ดว้ย
การน าหลกัธรรมของแต่ละศาสนามาปฏิบตัิใหส้อดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยบูรณาการกบัหลักการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทย และการแพทยท์างเลือก 

2.   ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาสหวิทยาการ บุคลากร และระบบการบริหารจัดการใหส้ามารถ
สนับสนนุระบบ  สุขภาพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีงของประชาชน 

3.   ส่งเสริม พัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองคก์รภาครัฐ เอกชน และประชาชน                
ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง สู่การปฏิบัติ
ในระบบสาธารณสุขทกุระดับ 

สาระส าคัญนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                   
พ.ศ. 2564-2570



กลไกการขับเคลื่อน

๑.  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ

๒.  ให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและการประสานการขับเคลื่อนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ให้ทุกกรมกองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  น านโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้
งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ

๔. ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ทุกระดับยึดใช้แนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและบ าบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่นที่เหมาะสม

๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง



คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

A2 คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

A1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B2 อนุกรรมการด าเนินการขับเคล่ือนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B3 อนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

B1 อนุกรรมการแผนงานและวิชาการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            

A3 คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

C คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๒. รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

ธ

ท



ธ
ท

๓. เรื่องเพื่อทราบ
3.1 วิวัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ สู่นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (สธทศ.)
3.2 กลไกและแผนงาน/โครงการพฒันากลไกสนบัสนนุวิชาการและเครอืข่าย

ขับเคลือ่นนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ และการบรูณาการเครือขา่ยฯ
3.3 ความก้าวหน้าด าเนินงาน
3.4 การเตรยีมความพร้อมในการขบัเคลื่อนโครงการฯ
3.๕ พื้นทีด่ าเนนิการ ทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ และ ๖ พื้นที่กรงุเทพมหานคร (๑ เขต ) 

ด าเนินงานโครงการ  สธทศ.(และพื้นทีร่พร. สอน.)
3.๖ ก าหนดการจัดอบรมวิทยากรกลุ่มต่างๆ





โครงการ
ประชารัฐ 

ด้านการสาธารณสุข 
โดย 

กบรส.สป.สธ., 
กพล.กพทล./

มูลนิธิอุทัย สุดสุข
และเครือข่ายองค์กร

เอกชน

ปี 2560
1) โครงการพัฒนารูปแบบสุขภาพดี วิถีธรรม (วิถีไทย) ในการสร้างเสริม

สุขภาพตนเองแบบบูรณาการ เขต 9
2) โครงการ พัฒนาศักยภาพของการติดตามและประเมินผลงาน เขต 9
3) โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จ. กาญจนบุรี

ในปี 2561
1) ขยายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
เรื้อรัง เขต 9

2) โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
จ.ปทุมธานี

ปี 2562
โครงการขยายต าบลต้นแบบสุขภาพดี

วิถีธรรม วิถีไทย ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคเรื้อรัง

เขต 9 และ          จ. ปทุมธานี

ปี 2553
โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ 

(ศึกษาหารูปแบบใน 4 จังหวัด 1 เขต
กทม.  : สระบุรี อุบลราชธานี 

นครสวรรค์  สุราษฎร์ธานี                   
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ)

ปี 2554
ขยายผลจัดตั้งค่ายสุขภาพดี  

วิถีพุทธ (ณ ส านักศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมพระพุทธิวงศมุนี อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี)

ปี 2555-2556 
1) พัฒนารูปแบบโครงการสร้างสุขภาพ  

วิถีพุทธ และโครงการรักษาพยาบาล    
วิถีพุทธ

2) พัฒนาโครงการหมู่บ้านสุขภาพดี     
วิถีพุทธ จังหวัดลพบุรี

ปี 2557
ประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสุขภาพ             

วิถีพุทธ ใน 12 หมู่บ้าน/ชุมขน และ
รูปแบบรักษาพยาบาล  วิถีพุทธ

12 โรงพยาบาล  ใน 12 เขตสุขภาพ

ปี 2558
1) สัมมนาระดับชาติ เรื่อง

พัฒนานโยบายแห่งชาติ  
สุขภาพดี  วิถีธรรม    
วิถีไทย 

2) บูรณาการองค์ความรู้   
หลักธรรมของ 5 ศาสนา : 
พุทธ อิสลาม คริสต์ 
พราหมณ์ - ฮินดู  
ซิกข์ ในการดูแลสุขภาพ

ปี 2559
สัมมนาทางวิชาการ การดูแลสุขภาพ ด้วยหลัก          
วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เขต 9 
ภายใต้ โครงการต าบลจัดการสุขภาพตนเอง

แบบบูรณาการ เขต 9  

เครื่องมือ 3ส 3อ 1น

ปี 2564 - 256๕
1) ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัตแิบบบูรณาการ
2) สัมมนาและประกาศนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วิวัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ สู่นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (สธทศ.)

ปี 2563
1) โครงการศึกษาวิจัย/วิจัยและพัฒนาสุขภาพดี  
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติยกระดับเป็น
นโยบาย สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        
วิถีเศรษฐกิจ



▪ 3ส 
▪ 3อ
▪ ๑น

ออกแบบและ
จัดท าสื่อการเรียนรู้

• พัฒนาวิทยากร Coaching 

▪ อบรมและฝึกปฏิบัติกลุ่มเป้าหมาย

▪ 3ส ▪ P  : Psychology
▪ N : Neuroscience
▪ I :  immunology

▪ สติ สัมปชัญญะ

พิจาณาอย่างถ่องแท้
ตามความเป็นจริงรู้คณุ 
รู้โทษ รู้ประโยชน์

▪ 3อ 
- โภชเนมัตตัญญตุา
- มัชฌิมาปฏิปทา
- อาหาเรปฏิกูลสัญญา
- อสุภะ
- อิทธิบาท 4

▪ สติ สัมปชัญญะ ▪ โยนิโสมนสิการ
▪ อาหาร

▪ ออก
ก าลังกาย

- อิทธิบาท 4
- พละ 5

- พรหมวิหาร 4
- ขันติโสรัจจะ
- ทมะ
- จาคะ
- ศีล5

▪ ๑น ▪ อปริหานิยธรรม 7

วิถีธรรม

▪ สัปปุรสิธรรม 7

องค์ความรู้หลักสูตร  
สุขภาพดีวิถีใหม่      

▪ การแพทยผ์สมผสาน
▪ วิถีธรรม 
▪ วิถีไทย 
▪ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(วิถี สธทศ.)

พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเครื่องมือ

▪ อารมณ์

▪ โยนิโสมนสิการ



กรอบแนวคิดการสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย เพื่อสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยการเรียนรู้และฝึกทักษะด้าน ดังนี้
- กระบวนการของจิต
- กระบวนความคิดด้วยการคิดบวก คิดดี คิดถูก
- กระบวนการรับรูข้้อมูลความรู้สึก
- พฤติกรรม
- ความฉลาดทางอารมณ์
- อารมณ์ ความเครียด ความโกรธ การให้อภัย
- บุคลิกภาพ
- ระบบประสาทและสมอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสังคมมนุษย์
- ความสุข
- ความพึงพอใจ

การสร้างพลังจิตด้วยหลัก
จิตวิทยา

ด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ ผลกระทบ (มรรคผล) หลักธรรมที่ควรเน้นปฏิบัติ 
ได้แก่
- ไตรสิกขา 
- ศีล ก ากับกายวาจา
- สมาธิ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ จิตที่แข็งแรงมีพลังมากราบเรียบ  ใสกระจ่างและนุ่มนวลแล้วน า

จิตไปก ากับกายตามบริบทที่จ าเป็นเหมาะสมกับลักษณะของจิต
- ปัญญา ความฉลาด รอบรู้ เข้าถึงความจริง คิดดี คิดถูกก ากับกาย วาจา ให้ท าดีท าถูก พูดดี  พูดถูก
- หลักธรรม บริโภคปัจจัย4 ให้พอประมาณ รับประทานอาหารแต่พออิ่ม พิจารณาอาหารก่อนบริโภค

ด้วยหลักธรรม โภชเนมัตตัญญตุา และโยนิโสมนสิการ  มัชฌิมาปฏิปทา รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ลดหวาน มันเค็ม 

- หลักธรรมสติสัมปชัญญะ สมาธิ ในการออกก าลังกาย
- หลักสติ ขันติ ทมะในการจัดการอารมณ์
- หลัก 3ส. 3อ. และเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตยึดหลักอิทธิบาท4 พละ5

การสร้างพลังจิตด้วยหลัก      
ศาสนธรรม

สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  3ส. 3อ. 1น.

ประชาชนสุขภาพและสุขภาพชีวิตดีอย่างทั่วถึงและยั่งยืน





โครงการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570

บูรณาการในระบบสาธารณสุขทุกระดับ แผนภาพโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1)   โครงการ
พัฒนากลไก
สนับสนุน
วิชาการและ
เครือข่าย
ขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพ       
ดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) โครงการ
สุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส าหรับผู้ป่วย 

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเร้ือรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอายุ

๓) โครงการ
สร้างเสริม
สุขภาพดีวัย
ท างาน ใน
โรงพยาบาล
(Wellness
Center) 

๔) โครงการ
สร้างเสริม
สนับสนุน      
ความเข้มแข็ง 
ของ อสม.และ
ภาคี เครือข่ายสู่
สุขภาพดี  วิถี
ใหม่ วิถีธรรม   
วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๕)   โครงการ
อบรมข้าราชการ 
ครองตน       
ครองคน 
ครองงาน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖) โครงการผลิต
บุคลากร สธทศ.
-ประกาศนียบัตร     
สร้างเสริมสุขภาพ           
วิถีพุทธ มจร
- หลักสูตประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ
สร้างเสริมสุขภาพ       
วิถีพุทธ
- หลักสูตรประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาธุรกิจ
สถานพยาบาล (สร้าง
เสริมสุขภาพวิถีพุทธ) 

๗)   โครงการ
สุขภาพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส าหรับพระภิกษุ
สามเณร และ
พระคิลา
นุปฏฐาก
(พระอาสาสมัคร
ประจ าวัด 
อสว.)  

๘) โครงการ
จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 
สุขภาพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ 
พอเพียง : ศูนย์
การเรียนรู้ฯ 
ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญา
จ.นนทบุรี

๙) โครงการ 
วิจัย /สร้าง
นวัตกรรม
สุขภาพดี         
วิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐) สัมมนา
นโยบายชาติ
สุขภาพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สสส. +
สสว. +
วพบ. 

นนทบุรี 

สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชาหมออนามัย๙
องค์กรสมาคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส านักอนามัย
ผู้สูงอายุ +         
กรมอนามัย + 
มจร 

สปสช +
สสส.+ 
วพบ. นนทบุร ี+
GTO +      
สวนนงนชุ

สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล +
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
+รพ.ศรีธัญญา + กบรส
+ สสว +กทล

สปสช

๑. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.

๓.๒.๑ 



โครงการพัฒนากลไก  สนับสนุนวิชาการ และเครือข่าย 

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาด าเนินการ : 1๖ มิย 64 – ๑๕ มิย 66 (รวม 24 เดือน)

๓.๒.๒ โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่าย 
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 



พัฒนารูปแบบ เครื่องมือและการขับเคลื่อน       
การด าเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม       
วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วม  

พัฒนาศกัยภาพวิทยากร
ส่วนกลางและเครอืข่าย   
๑๓ เขต ที่สามารถด าเนินการ
และขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ ระดับพื้นที่ได้

พัฒนาและเชื่อมโยงเครือขา่ย
สนับสนุนการขับเคลื่อนและด าเนินงาน
ตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

สนับสนุนให้เกิดอ าเภอ
ต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ใน ๑๓ เครือข่าย

พัฒนาให้เกิดข้อเสนอเชิง

น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ก า ร

ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดี วิถีใหม่ฯ 

ระยะ ๕ ปี       

๑.
๒.

๓.๔.
๕.

วัตถุประสงค์โครงการ



กรอบแนวคิด     กระบวนการด าเนินการพัฒนากลไกสนับสนุนฯ

สร้างการยอมรับ ความเข้าใจแก่
ผู้บริหารระดับจังหวัด

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ

พัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลาง
และระดับเขต

พัฒนาทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนและ
ด าเนินการในระดบัพืน้ที่

- โครงการต้นแบบ กองทุน
ต าบลเพื่อการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ

- ต้นทุนการด าเนินงานสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ฯ ในระดับต าบล

- ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ขยายผล

- แผนการขับเคล่ือนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ 
ปี ท่ีผ่านการอนุมัติ

ก ากับ ติดตาม   ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการ

สร้างการมีส่วนร่วม  
บูรณาการงาน และ
เชื่อมโยงเครือข่าย

ผลลัพธ์
1.วิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ 
เขต  ทีม Coaching ระดับจังหวัด และ
อ าเภอ ทีมปฏิบัติการระดับต าบล สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.
2. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยง NCDs

- มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ

- ปัจจัยเสี่ยง NCDs ลดลง (ลดอ้วน  
ลดพุง  ลดโรค ลดดื่มสุรา ลดสูบบุหรี่)

3. อ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
การเรียนรู้ระดับอ าเภอสามารถจัด
กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้มารับ
การอบรม หรือศึกษาดูงาน รวมทั้งท า
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผล
แก่ประชาชนและชุมชนอื่นๆ ได้

ขับเคล่ือนและด าเนนิการ
โครงการฯ ระดับต าบลในอ าเภอ

ต้นแบบ บวร.สออ. 

พัฒนาทีมปฏิบัติการ และ 
Coaching ระดับต าบล

ถอดบทเรียน / ศึกษาวิจัยต้นทุน
การด าเนินงาน 

พัฒนาเครื่องมือ / รูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน NCDs

ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถใีหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง



กลุ่มเป้าหมาย
๑. วิทยากรระดับส่วนกลาง ระดับเขตสุขภาพ

(ส่วนกลาง 20 คน เขตสุขภาพ/จังหวัด แห่งละ 10 คน X 13 แห่ง = 130 คน)
150 คน

2. ผู้บริหารในจังหวัดเป้าหมายในแต่ละเขต 
(เขตละ 1 จังหวัด และ กทม. รวม 13 เขต)

26 คน

3. ทีมพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อนและด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระดับพื้นท่ี
(ระดับ สสจ. 2 คน โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสุขภาพ (กทม.) 2 คน สสอ. 2 คน รวม 6 คน/จังหวัดเป้าหมาย)

78 คน

4. ผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับต าบลในอ าเภอต้นแบบ บวร.สออ.
(เฉลี่ย 10 ต าบล/แขวง ต่ออ าเภอ/เขต 13 แห่งๆ ละ 6-7 คน) 

800 คน

5. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยงต่อโรคไมต่ิดตอ่เรื้อรังของแตล่ะอ าเภอต้นแบบ (ต าบล/แขวงละ 25 คน X 130 ต าบล/แขวง) 3,250 คน

6. เครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 12 องค์กร

7. ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง > 10 แห่ง



๑
๒
๓

๔

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ส่วนกลาง เขตสุขภาพ จังหวัดและ
อ าเภอ ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พัฒนารูปแบบ  เครื่องมือและการขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วม

ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจผูบ้รหิารในจังหวัดเปา้หมายในแต่ละเขต (เขต
ละ 1 จังหวัด และ กทม. รวม 13 เขต (2 คน / จังหวัด และผู้บริหาร กทม. 2 คน รวม 
26 คน)

พัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่ด าเนินการพฒันาและปฏิบัติสู่การมีสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 



๕
๖
๗
๘

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ (ต่อ)

๙

ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนและด าเนินงาน
ตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

พัฒนาให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ   

ระยะ ๕ ปี   

ติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังพืน้ที่การด าเนินการ พรอ้มสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ และขยายผลต่อยอดเป็นอ าเภอต้นแบบ สุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทุกอ าเภออย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี

สนับสนุนให้เกิดอ าเภอต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๑๓ เครือข่าย



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  วิชาแกน (Core Module) กรอบแนวคิดและ
หลักการดูแลสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม    วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(วิถี สธทศ.) (3ส. 3อ. 1น.) ได้แก่
1.1 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.2 โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

(วิถี สธทศ.) 
1.3  ค านิยามท่ีใช้ในโครงการ  สธทศ.  
1.4  เตรียมความพร้อมกาย-จิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1.5  หลักการและเหตุผลการดูแลสุขภาพตนเองด้วย วิถี สธทศ.
1.6  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาพ
1.7  การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยหลักวิถี สธทศ.  โดยสร้างพลังจิต 

เสริมพลังกาย สู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1.8 การน้อมน าหลักธรรม บูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

1.9 เครื่องมือการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถี สธทศ. (3ส. 3อ.1น.)) 

หลักสูตรสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถ ีสธทศ.)

1) มีความรู้ความเข้าใจการดสูุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีเจตนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) มีทักษะและสามารถถ่ายทอดในการน าไปปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ด้วยหลักสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชา 3ส. วิถี สธทศ.

2.1 สวดมนต์
2.2. สมาธิ
2.3 สนทนาธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วิชา 3อ. วิถี สธทศ.

3.1 อาหาร
3.2 ออกก าลังกาย
3.3  อารมณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
วิชา 1น. วิถี สธทศ.

4.1 นาฬิกาชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วิชาการบริหารจัดการหลักสูตร วิถี สธทศ.

5.1 การออกแบบชีวิตตนเองตามหลักวิถี สธทศ
5.2 จัดท าแผนบูรณาการในการด าเนินงาน
5.3 พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงาน

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

5.4  การติดตามและประเมินผล
5.5  การถอดบทเรียน
5.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล 

Coaching



ผลผลิตโครงการ 

1. มีวิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต  ทีม Coaching ระดับ
จังหวัด และอ าเภอ ทีมปฏิบตัิการระดบัต าบลทีไ่ด้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ 
หลักการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง และ
เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในการสร้างเสริมสขุภาพ ปอ้งกัน ควบคุม 
บ าบัดรักษาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง

2. คู่มือสุขภาพดวีิถีใหม่ฯ ทีบู่รณาการเนื้อหา และเครื่องมือจาก กรม/
กอง/ภาคี ต่างๆทีร่่วมด าเนินงาน ซึ่งทมีปฏิบตัิการสามารถประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทพืน้ที่

3. มีองค์กรภาคีเครือขา่ย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 12 
องค์กร



ผลผลิตโครงการ (ต่อ)

4. มีผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จ านวน 

25 คน (รวม 3,250 คน)ใน 130 ต าบลของอ าเภอต้นแบบที่ได้รับการเรียนรู้และ

ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3ส.3อ.1น. 

5. มีอ าเภอต้นแบบสุขภาพดวีิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 10 แห่ง

6. มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับอ าเภอต้นแบบ 13 แห่ง

7. มีโครงการต้นแบบ กองทุนต าบลเพื่อการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ

8. มีงานวิจัยต้นทุนการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในระดับต าบล 1 เรื่อง

9. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผล

10. มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี ที่ผ่านการอนุมัติ



ผลลัพธ์

1. วิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต ทีม Coaching ระดับจังหวัด และ

อ าเภอ   ทีมปฏิบัติการระดับต าบลที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.   แก่องค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. และมีผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วย 
HT / DM ได้      

2. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยง NCDs (โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน)

- มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ

- ปัจจัยเสี่ยง NCDs ลดลง (ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ลดดื่มสุรา สูบบุหรี่ สุขภาพจิตดีขึ้น)

3. อ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้และ

นวัตกรรมฯ ระดับอ าเภอสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้มารับการอบรม หรือศึกษาดู

งาน รวมทั้งท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลแก่ประชาชนและชุมชนอื่นๆ ได้



ผลกระทบ

1. ผลกระทบเบื้องต้น ได้แก่ จ านวนผู้ป่วยใหม่ลดลง 

ลดภาวะแทรกซ้อนและอาการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หายหรือทุเลาลง 

มีความสุขในการด าเนินชีวิต

2. ผลกระทบระยะยาว ในระยะท้ายของช่วงเวลา

นโยบายฯ ปี 2570 อัตราป่วยและอัตราตายของ  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ

อาการแทรกซ้อนลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง ท้ังระดับบุคคล ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ อัตราผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง การแออัดของโรงพยาบาล

ลดลง บุคลากรการแพทย์ พยาบาลและ       สหวิชาชีพมีภาระงานน้อยลง มี

ความสุขมากข้ึน



งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
19,998,730 บาท

ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 มิถุนายน 2564 – 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รวม ๒๔ เดือน)



โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ



มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ        
พระยุพราช ทุกแห่ง

สถาบันศาสตร์แห่งความสุข
และความส าเร็จ (GTO 

Academy)

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี (สอน.) ทุกแห่ง

มูลนิธิอุทัย สุดสุข สวนนงนุช พัทยา 

องค์การเภสัชกรรม

สมาคมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ กระทรวงสาธารณสุข

และสมาคมชมรมสาขาทุกจังหวัด

องค์กรเครือข่ายสมัชชาหมอ
อนามัยแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 9 องค์กร

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
ส่วนกลางและสมาคมสาขา

ทุกจังหวัด

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข

บูรณาการหนว่ยงาน 
องค์กรภาครฐัและ

ภาคเอกชน
ที่ร่วมขับเคลื่อน



ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ส านักสนับสนุนระบบระบบสขุภาพปฐมภมูิ (สสป.)

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.)

กองการแพทย์ทางเลือก 

องค์การเภสัชกรรม 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิตสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา(ที่ร่วมมือ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี 
สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การบูรณาการหน่วยงาน องค์กรสังกัด สธ.

องค์กรในก ากับ สธ.และ

สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อน



จัดอบรบหลักสูตร สธทศ. การใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.

จังหวัด / อ าเภอ / ต าบล / หมู่บ้าน สธทศ  กับ พชอ.

ทีมโค้ชวิทยากร
อสม.

ทีมโค้ชวิทยากร 
สถานบริการ สธ.

ทีมโค้ชวิทยากร 
พระคิลานปุัฎฐาก

ทีมส่วนกลาง เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล

พชอ. ระบบจัดการร่วม

ทีมโค้ช 
รพ ศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน

ภาคีเครือข่าย บวร. สออ.

ทีมโค้ช สธทศ
รพ.สต.

สสอ. / สสจ.

• บ้าน
• วัด
• โรงเรียน
• สถานบริการสธ.
• อปท
• อสม

ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ
(ศสมช + สถานีตรวจสุขภาพด้วย

ตนเอง)



เมื่อได้รูปแบบ แนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน จะด าเนินการ

ขยายผลให้เกิดการด าเนินการในทุกจังหวัด อ าเภอ และต าบล             
โดยมีแผนการขยายผลการด าเนินการใน 5 ปี ในการด าเนินการขับเคลื่อน

โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอ าเภอ/ต าบลสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี

ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

การขยายผล

อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี



จังหวัดนนทบุรี

โครงการที่ ๑
โครงการอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ เพื่อการพัฒนา 

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จ.นนทบุรี

ได้รับอนุมัติงบประมาณ 350,000 บาท
จากงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สบส.

3.๒.3 โครงการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๒ โครงการ)



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างต าบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริม
สุขภาพฯ โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐาน 

2. เพื่ออบรมวิทยากรระดับส่วนกลาง จังหวัด ระดับต าบล (องค์กรภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน
โครงการคือ บวร.สออ.) ให้ส าหรับขยายครอบคลุมทุกต าบลได้ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธปัญญา 

4. เพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 



กลุ่มวิทยากรเป้าหมาย 
1) วิทยากรส่วนกลาง 15 คน และผู้จัดการอบรม 5 คน ของกระทรวงสาธารณสุข จากกรม

กอง ที่เกี่ยวข้องรวมจ านวน 20 คน 
2) วิทยากรจังหวัด 8 คน และผู้จัดการอบรม 2 คน รวมจ านวน 10 คน 
3) วิทยากรอ าเภอ เทศบาลเมืองนนทบุรีและผู้จัดการอบรม 15 คน
4) องค์กรภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ บวร.สออ.

ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน 20 คน จาก 1 ต าบลของอ าเภอ
เมืองนนทบุรี รวมจ านวนวิทยากรเป้าหมายทุกระดับ 60 คนและผู้สูงอายุเป้าหมาย 20
รวมทั้งสิ้น 80 คน

กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มวิทยากรเปา้หมาย 
1) วิทยากรส่วนกลาง 15 คน และผู้จัดการอบรม 5 คน ของกระทรวงสาธารณสุข จากกรมกอง ที่เกี่ยวข้อง

รวมจ านวน 20 คน 
2) วิทยากรจังหวัด 8 คน และผู้จัดการอบรม 2 คน รวมจ านวน 10 คน 
3) วิทยากรอ าเภอ เทศบาลเมืองนนทบุรีและผู้จัดการอบรม 15 คน
4) องค์กรภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ บวร.สออ.

ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสีย่งและปว่ยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง จ านวน 20 คน จาก 1 ต าบลของอ าเภอเมืองนนทบรุี รวม
จ านวนวิทยากรเป้าหมายทกุระดับ 60 คนและผู้สูงอายุเป้าหมาย 20 รวมทั้งสิ้น 80 คน

งบประมาณ  : รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 350,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย



โครงการที่ ๒
โครงการอบรมสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ส าหรับพระวิทยากรและพระภิกษุ 

ที่มีภาวะเสี่ยงและอาพาธโรคไม่ติดต่อเรีอ้รัง ปี 2565

ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3๐0,000 บาท
จากงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สบส.



❖ 1. เพื่อสร้างพระวิทยากรระดับส่วนกลาง (ครู ก.) วิทยาลัยสงฆ์เขต/จังหวัด 
❖ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้/การศึกษาดูงาน/ 

การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการ/นวัตกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย     
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 



กลุ่มเป้าหมาย 

❖ 1) เป้าหมายพื้นที่ คือ 
1.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
1.2 เกิดศูนย์การเรียนรู/้การศึกษาดูงาน ฯ อย่างน้อย 1 แห่ง 6

❖ 2) กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ 
อบรมพระวิทยากรแกนน า สธทศ. ส่วนกลาง (ครู ก.) ได้แก่ คณาจารย์หรือนิสิต
ส่วนกลางของ มจร. จ านวน 36 รูป 



3.3 ความก้าวหน้าด าเนินงาน



3.3.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ รุ่นที่ 1

การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับบุคลากรส่วนกลาง (รุ่นที่ ๑) ปี ๒๕๖๔ 

วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิตักิารข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สธทศ.



อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ 
ครองตน ครองคน ครองงาน สธทศ.(รุ่นที่ ๑) ปี ๒๕๖๔

วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 



๓.3.๒   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับวิทยากรส่วนกลาง ณ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี 

สวนนงนุช

การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง
เรื่อง การสร้างสุขภาพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่น ๑)

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
วันที่ 2๗ - ๒๙ ตุลาคม 2564 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี



ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง
ก าหนดการอบรม



วิทยากร สธทศ. ระดับกรม จ านวน  28 คน

กรมอนามัย
น.ส.จุฑาภัค เจนจิตร
น.ส.รัชนี บุญเรืองศรี
นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน

ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นายสุรกติ ฉัตรเจริญพัฒน์
นายกิตติพงศ์  ศุภสิริธนรักษ์

น.ส. ธัญชนก ขุมทอง

กรมสุขภาพจิต
น.ส.ภวมัย  กาญจนจิรางกูร

นางกัลยกร ไชยมงคล 
นางสาวนิตยา  สุริยะพันธ์    

กรมควบคุมโรค
น.ส.เบญจมาศ วังนุราช

ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์

น.ส.สุธาทิพย์ ม่วงสีใส
ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์

ดร.สมพร เนติรัฐกร

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

นางสีไพร พลอยทรัพย์ 
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง 
น.ส.นิสาชล  พลอยทรัพย์ 

กรมการแพทย์ 
น.ส.จิตนภา  วาณิชวโรตม์

สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ดร.วิไลพร ข าวงษ์

นางปาริชาติ แว่นไวศาสตร์

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ดร.นพ.อุทัย สุดสุข

นพ.มานิต ธีรตันติกานนท์

นางพัชรินทร์ กสิบุตร

ดร.ศิวรา เธียระวิบูลย์

นายชลาทร ใจซื่อกุล

พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู 



๓.3.3 การประชุมชี้แจงนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที ่16 – 17 ธันวาคม  2564
ณ โรงแรมบัดดี ้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี



สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนายแพทย์สาธารณสุข 

ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง 

ระหว่างวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

13 เขต เขตละ 1 จังหวัด

ประชุมชี้แจงนโยบาย

เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิทยากรเขตและจังหวัด 
เพื่อเป็นทีมวิทยากรสนับสนุนการพัฒนาอ าเภอต้นแบบ สธทศ



สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนายแพทย์สาธารณสุข 

ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประชุมชี้แจงนโยบาย

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอบรมวิทยากรเขตและจังหวัด 
เพื่อเป็นทีมวิทยากรสนับสนุนการพัฒนาอ าเภอต้นแบบ สธทศ



3.4 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ



3.4.1
การจัดท าหลักสูตร 

วิทยากร ผู้ป่วยผู้เสี่ยง



3.4.๒  
การจัดท าคู่มือ

การอบรมวิทยากร ผู้ป่วยผู้เสี่ยง 



3.4.๓  
การจัดท าคู่มือ

การบริหารโครงการการ
จัดท าสื่ออิเลคทรอนคิ สธทศ. 

(๓ส.๓อ.๑น.)



3.๕ พื้นที่ด าเนินการทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ และ ๖ พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (๑ เขต) ด าเนินงานโครงการ สธทศ.

(และพื้นที่รพร. สอน.) 



สรุปพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565
(เขตละ 1 จังหวัด/1 อ าเภอ/ทุกต าบล)

เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล รพ.สต.
1 แพร่ เด่นชัย 5 8
2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 9 14
3 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย 10 15
4 นครนายก บ้านนา 10 14
5 สุพรรณบุรี สามชุก 7 13
6 ชลบุรี หนองใหญ่ 5 9
7 ขอนแก่น กระนวน 9 13
8 สกลนคร สว่างแดนดิน 16 20
9 บุรีรัมย์ สตึก 12 13

10 อุบลราชธานี เดชอุดม 16 25
11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 16 16
12 ปัตตานี ไม้แก่น 4 4
13 กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ เขตหนองแขม 2 แขวง 6 ชุมชน

รวม 13 121 170



12 ปัตตานี
1.รพช.ไม้แก่น 
2.สสอ.ไม้แก่น

11 สุราษฎร์
ธานี
1.รพช.พุนพิน 
2.สสอ.พุนพิน

10 อุบลราชธานี
1.รพร.เดชอุดม 
2.สสอ.เดชอุดม

8 สกลนคร
1.รพร.สว่างแดนดิน
2.สสอ.สว่างแดนดิน

9 บุรีรัมย์
1.รพช.สตึก(สธทศ.) 
2.สสอ.สตึก

6 ชลบุรี
1.รพช.แหลมฉบัง 
2.สสอ.ศรีราชา

13 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข48 นาควัชรอุทิศ เขตหนองแขม

5 สุพรรณบุรี
1.รพช.สามชุก
2.สสอ.สามชุก

4 นครนายก
1.รพช.บ้านนา
2.สสอ.บ้านนา

3 ก าแพงเพชร
1.รพช.พรานกระต่าย  
2.สสอ.พรานกระต่าย

1 แพร่
1.รพร.เด่นชัย
2.สสอ.เด่นชัย

2 เพชรบูรณ์
1.รพร.หล่มเก่า
2.สสอ.หล่มเก่า

7 ขอนแก่น
1.รพร.กระนวน
2.สสอ.กระนวน

พื้นที่ต้นแบบ สธทศ.
13 เขต

เขตละ 1 อ าเภอ



3.๖ ก าหนดการจัดอบรมวิทยากรระดับเขต 



กลุ่มเป้าหมายอบรมวิทยากร สธทศ.ระดับเขต/จังหวัด 
จ านวน 2 รุ่น ณ สวนนงนุช พัทยา

รุ่น 1 อบรมวันที่  19-21 มค. 65 
รุ่น 2 อบรมวันที่   2-4   กพ. 65



รุ่น  ๑



รุ่น  ๒



ธ
ท

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การน าแผนงาน โครงการ ขับเคลือ่นนโยบายสธทศ.ไปสู่การปฏิบัติใน

หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ
4.2 การส่งเสริม สนับสนนุ การบูรณาการการด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพด ี   

วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิพอเพยีง (สธทศ.) เพื่อการด าเนนิงาน
ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย บุคลากร พื้นที่ด าเนนิการ และงบประมาณ



4.1 การน าแผนงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายสธทศ.
ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ



๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคท้องท่ี ภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน ทุกระดับ บูรณา
การแผนงาน โครงการที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน กับแผนงาน 
โครงการ ทั้ง ๑๐ โครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายสธทศ.

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

การน าแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสธทศ. ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ



๒. รูปแบบของความร่วมมือระหว่างสาขาพัฒนา Intersectoral Cooperation / Coordination 
๑) การขับเคลื่อนงาน NCDs โดยใช้เครื่องมือ สธทศ. ผ่าน พชอ. 
๒) ขับเคลื่อนงาน NCDs   ผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น และกลไก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๓) กองบริหารการสาธารณสุข แจ้งกรม กอง หน่วยงาน โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการร่วมขับเคลื่อน สธทศ. 
๔) ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์กับกระทรวง

วัฒนธรรมและส านักพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
๕)  ขับเคลื่อน NCDs  ด้วยเครื่องมือ สธทศ. ผ่านแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาปฐมภูมิและโรคไม่ติดต่อ
๖) ขับเคลื่อน NCDs  ด้วยเครื่องมือ สธทศ. ผ่านองค์กรศาสนาพุทธ อิสลาม  คริสต์ พราหมณ์- ฮินดู ซิกข์

จึงเรียนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ดังต่อไปนี้
การน าแผนงาน โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสธทศ. ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ









การแก้ปัญหา NCDs (HT, DM)

1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
2) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มปกติ

๑) พชอ. 
- ส่งเสริมให้ พชอ.น าปัญหา NCDs ไปขับเคลื่อนในการด าเนินการ
- พิจารณาน าหลักการ 3 ส. 3 อ. 1 น ไปเป็นแนวทาง

ในการด าเนินการในแต่ละอ าเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส านักสนับสนุนบริการปฐมภูมิ

๒) สปสช. และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
- สนับสนุนแนวทาง วิธีการใช้งบประมาณ  และงบประมาณ เพื่อด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง NCDs ตามแนวทาง 3ส. 3อ. 1น 

- จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

จัดอบรมหลักสูตร สธทส. การใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น



3) กรม กอง หน่วยงาน โรงพยาบาลในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

บูรณาการในระบบสาธารณสุขทุกระดับ แผนภาพโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนและด าเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1)   โครงการ
พัฒนากลไก
สนับสนุน
วิชาการและ
เครือข่าย
ขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพ       
ดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) โครงการ
สุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส าหรับผู้ป่วย 

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเร้ือรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอายุ

๓) โครงการ
สร้างเสริม
สุขภาพดีวัย
ท างาน ใน
โรงพยาบาล
(Wellness
Center) 

๔) โครงการ
สร้างเสริม
สนับสนุน      
ความเข้มแข็ง 
ของ อสม.และ
ภาคี เครือข่ายสู่
สุขภาพดี  วิถี
ใหม่ วิถีธรรม   
วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๕)   โครงการ
อบรมข้าราชการ 
ครองตน       
ครองคน 
ครองงาน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖) โครงการผลิต
บุคลากร สธทศ.
-ประกาศนียบัตร     
สร้างเสริมสุขภาพ           
วิถีพุทธ มจร
- หลักสูตประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ
สร้างเสริมสุขภาพ       
วิถีพุทธ
- หลักสูตรประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาธุรกิจ
สถานพยาบาล (สร้าง
เสริมสุขภาพวิถีพุทธ) 

๗)   โครงการ
สุขภาพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส าหรับพระภิกษุ
สามเณร และ
พระคิลา
นุปฏฐาก
(พระอาสาสมัคร
ประจ าวัด 
อสว.)  

๘) โครงการ
จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 
สุขภาพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ 
พอเพียง : ศูนย์
การเรียนรู้ฯ 
ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญา
จ.นนทบุรี

๙) โครงการ 
วิจัย /สร้าง
นวัตกรรม
สุขภาพดี         
วิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐) สัมมนา
นโยบายชาติ
สุขภาพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สสส. +
สสว. +
วพบ. 

นนทบุรี 

สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชาหมออนามัย๙
องค์กรสมาคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส านักอนามัย
ผู้สูงอายุ +         
กรมอนามัย + 
มจร 

สปสช +
สสส.+ 
วพบ. นนทบุร ี+
GTO +      
สวนนงนชุ

สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล +
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
+รพ.ศรีธัญญา + กบรส
+ สสว +กทล

สปสช

๑. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.



๔) โครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์กับกระทรวงวัฒนธรรม
และส านักพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1. สถานบริการสุขภาพมีการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าองค์ความรู้และเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. มาออกแบบชุดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง รวมทั้งการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ในความรับผิดชอบของสถานบริการ
สุขภาพได้รับความรู้และฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมท้ังการ
แก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.และได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่องประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ.และประชาชน 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปีงบประมาณ ๖๔ ปีงบประมาณ ๖๕ ปีงบประมาณ ๖๖ ปีงบประมาณ ๖๗

- ศูนย์การเรียนรู้ใน 1 เขต
สุขภาพน าร่อง /๓๐ คน

ศูนย์การเรียนรู้ใน ๑ เขต
สุขภาพน าร่อง /๓๐ คน

ศูนย์การเรียนรู้ใน ๑ เขตสุขภาพ
น าร่อง /๓๐ คน

วัตถุประสงค์



เขตด าเนินการอบรม ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 รุ่น

ชื่อเขต
เครือข่ายมจร./มมร. เครือข่ายวพบ.

ชื่อจังหวัด(มจร) ชื่อจังหวัด (มมร.) ชื่อจังหวัด(วพบ.)

1 แพร่ แพร่ 
2 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธชินราช พิษณุโลก
3 นครสวรรค์ ชัยนาท
4 พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี

5 นครปฐม สุพรรณบุรี
6 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ชลบุรี
7 ขอนแก่น ขอนแก่น
8 หนองคาย อุดรธานี
9 สุรินทร์ สุรินทร์
10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

12 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี นราธิวาส
13 ผู้แทนกรมศาสนา กทม. 



๕) แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วิถีใหม
วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

1. สถานบริการสุขภาพมีการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าองค์ความรู้และเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. มาออกแบบชุดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง รวมทั้งการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ในความรับผิดชอบของสถานบริการ
สุขภาพได้รับความรู้และฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมท้ังการ
แก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.และได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่องประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ.และประชาชน 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปีงบประมาณ ๖๔ ปีงบประมาณ ๖๕ ปีงบประมาณ ๖๖ ปีงบประมาณ ๖๗

- อ าเภอต้นแบบใน 13 เขต
สุขภาพน าร่อง /1200คน

อ าเภอต้นแบบใน 13 เขต
สุขภาพน าร่อง /3500คน

อ าเภอต้นแบบใน 13 เขต
สุขภาพน าร่อง /7000คน

วัตถุประสงค์



หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนท่ี การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการท่ี โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงท่ีได้รับการ
ฝึกทักษะสามารถใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน และ/หรือความ
ดันโลหิตสูง รวมท้ังการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่น าร่อง ๑๓ 
เขตสุขภาพ

๕) แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วิถีใหม
วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ (ต่อ)



๖) องค์กรศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหม- ฮินดู ซิกข์

การบูรณาการหลักธรรมแต่ละศาสนากับนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายฯ
แนวคิดต่อยอดการบูรณาการหลักธรรมของแต่ละองค์กรศาสนา

ศาสนา อิสลาม ศาสนา คริสต์ 
ศาสนา พรามณ์-

ฮินดู 
ศาสนา  ซิกข์ หมายเหตุ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานด านินงาน

2
พัฒนารูปแบบ เครื่องมือและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน

3 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

4
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/สร้างวิทยากรแกนน าของ
ศาสนา

5 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย

6
สนับสนุนให้เกิดต้นแบบเรียนรู/้สร้างศูนย์เรียนรู้ของ
ศาสนา

7 ติดตามประเมินผล
8 ขยายผลต่อยอด



๗) นักเรียน โรงเรียน อ าเภอต้นแบบ ของบประมาณองค์การเภสัชกรรม

ชื่อโครงการ:โครงการสุขภาพดวีิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง ในกลุ่มวัยเรียน 
เพื่อของบประมาณจากองคก์ารเภสัชกรรม  จ านวน 400000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) พัฒนาศักยภาพแกนน า (คร)ู ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ในการขับเคลื่อนหลักสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานและขยายผลในชุมชน 
ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

2) สนับสนุนวิทยากร (คร)ู ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้สามารถอบรมบุคลากรการศึกษาและขยายผล
ครอบคลุมทุกต าบลได้

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย   วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนวิถีพุทธน าร่อง ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ



กลุ่มประชากรเปา้หมาย
1) วิทยากร (คร)ู ระดับจังหวัด 12 คน ระดับอ าเภอ 12 คน ระดับต าบล12 คน รวม 36 คน และ 

ผู้จัดการอบรม 14 คน ของกระทรวงสาธารณสุขจากกรมกองที่เก่ียวข้อง รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 คน
2) บุคลากรสถาบันการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ 76 จังหวัด ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ

รวมทั้งสิ้น 76 คน



ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 มีวิทยากร(คร)ู ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบลที่ผ่านการอบรม 2 วัน จ านวน 36 คน และบุคลากร

การศึกษาจ านวน 76 คน ในโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ 76 จังหวัด ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ
2 ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถี

พุทธต้นแบบ ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง



4.๒ การส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) เพื่อการด าเนินงาน ในกลุ่ม  

ประชากรเป้าหมาย บุคลากร พื้นที่ด าเนินการ และงบประมาณ



จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

๑. ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายใน
รูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร บุคลากร พ้ืนที่ เวลาด าเนินการ และงบประมาณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช., สสส., กระทรวงสารธารณสุขและอื่นๆ ร่วมกันจัด
สัมมนานโยบายระดับชาติ ในปี ๒๕๖๖ หรือ ๒๕๖๗ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายสธทศ. ระยะแรก ระดับชาติเพ่ือรวมพลังพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติ สุขภาพ
ดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป



การจัดการ กลไกจังหวัด สธทศ.

บทบาท สสจ. ในฐานะ กลไกทางวิชาการของทกุกรม

นโยบาย + องค์ความรู้  3ส 3อ 1น ออกแบบใหเ้หมาะสมกับคนในพืน้ที่

ยกระดับคุณภาพงานส่งเสรมิสุขภาพทีต่อบโจทย์ NCDs ตามกลุ่มวัย

Packages สร้างสุขภาพ สธทศ.

๑) การบูรณาการระดับจังหวัด

รพ. / รพ.สต. เอกชน/สถานประกอบการ



“นโยบายแห่งชาติ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

2) โครงการสัมมนาวิชาการ 



วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย           

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน

๒. เพื่อน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียนการพัฒนาการด าเนินการ         

ตามนโยบายแห่งชาติ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีความสนใจในการด าเนินการ สุขภาพดี    

วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง





งบประมาณ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



ธ
ท

๕. เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การประยุกต์ใชห้ลักการ ๓ส. ๓อ. ๑น. เพื่อแกไ้ขปญัหาผลกระทบด้านจิตใจ

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๕.2 น าเสนอก าหนดการ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป (กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕)



๕.๑ การประยุกต์ใช้หลักการ ๓ส. ๓อ.๑น. 
เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านจิตใจจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



การบูรณาการงานเพือ่ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1. สนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ และวิทยากรในการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ โดยเข้าร่วมการอบรมโครงการ
พัฒนากลไก สนับสนุนวิชาการและเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง (รุ่นที่ 1 ) เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564
ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและเครื่องมือ 
3ส. 3อ. 1 น. ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยท างานและ Mental Health Literacy จากศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 1-13 ผ่านทางระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

3. บูรณาการเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1 น. เป็นกิจกรรมทางเลือกในโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 
ฉบับ Upgrade และขับเคลื่อนนโยบายผ่าน DHB ผสมผสานองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงาน
สุขภาพจิตในพื้นที่ ประเด็นการเสริมสร้างความสุข การจัดการความเครียด NCDs 
และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
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