
ศ

ด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สธทศ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนำคม ๖๔  (เวลำ ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป)

ณ.ห้องประชุม ๑ อำคำร ๑ ชั้น ๒ ตึก สป.

กำรประชุมคณะกรรมกำร



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

๑ เรื่องประธำนแจ้งใหท้ี่ประชุมทรำบ 
๑. ๑ นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ ฯ  

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒ)ิ

๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ไม่มี



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

๓ เรื่องเพื่อทรำบ
๓.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธำนที่ปรึกษำมูลนิธิอทุัย สุดสุข
ประธำนกรรมกำรจริยธรรม ประจ ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๓.๒ แผนงำนโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรสู่นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สมพร  เนติรัฐกร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ

๓.๓ หลักสูตรต่ำง ๆ ในกำรดูแลสุขภำพด้วยหลักสุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นำงสีไพร  พลอยทรัพย์
รองผู้อ ำนวยกำรกองแพทย์ทำงเลือก

๓.๔ กำรสัมมนำนโยบำยชำติสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

นำงนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์
สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
๔ เรื่องเพื่อพิจำรณำ

๔.๑ ภำรกิจกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร สู่นโยบำยสุขภำพดี         
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของ         
หน่วยงำนต่ำงๆ

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒ)ิ

๔.๒ ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน
- อนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบาย  

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สมพร  เนติรัฐกร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ
กำรพิเศษ

๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำม)ี



ระเบียบวำระที่ ๑.๑  
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๑.๑ นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐



วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิถีธรรม

วิถีไทย

สุขภำพดี

วิถีใหม่

เพื่อให้กำรพัฒนำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
ครอบคลุมอย่ำงกว้ำงขวำง ตำมแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแบบใหม่ จึง
ก ำหนดนโยบำยสุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  ดังต่อไปนี้



นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีสุขภำพดีวิถีใหม่  สำมำรถพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้ด้วยกำร      
น ำหลักธรรมของแต่ละศำสนำมำปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยบูรณำกำรกับหลักกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข กำรแพทย์แผนปัจจุบัน กำรแพทย์แผนไทย และ
กำรแพทย์ทำงเลือก 

๒.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสหวิทยำกำร บุคลำกร และระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถ 
สนับสนุนระบบสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชน 

๓.  ส่งเสริม พัฒนำองค์กรและเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำครัฐ เอกชน และประชำชน        
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติในระบบ
สำธำรณสุขทุกระดับ 



กลไกกำรขับเคลื่อน

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี วิถีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติ

๒. ให้ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม      
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ให้ทุกกรมกองและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  น ำนโยบำยในส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่กำรปฏิบัติ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม โดยใช้
งบประมำณปกติของแต่ละหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ

๔. ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำล ทุกระดับยึดใช้แนวทำงสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกัน ควบคุมและบ ำบัดรักษำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งปัญหำสุขภำพอื่นที่เหมำะสม

๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพและคุณภำพชีวิตในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง



ระเบียบวำระที่ ๑.๒ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำร ด ำเนินงำนขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ ฯ



ระเบียบวำระที่ ๒
รับรองรำยงำนกำรประชุม 

(ไม่ม)ี



ระเบียบวำระที่ ๓.๑
ควำมเป็นมำของโครงกำร

สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สูน่โยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๓.๑ สรุปความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
โครงกำรสุขภำพดีวิถใีหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง สู่นโยบำยชำติ 

กองบริหารการสาธารณสุข
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มูลนิธิอุทัย สุดสุขกองกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



▪ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและ
สารสนเทศ (เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ สภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม
(เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชน (เกิดปัจจัยเสี่ยง)
▪ พหุปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
▪ สหวิทยาการ สหวิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนธรรม
▪ โครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. (ขยายผลรายพื้นที่)
▪ โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
▪ นโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
▪ สุขภาพดีวิถีใหม่โดยสร้างพลังจิต เสริมพลังกายสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิต  

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

๑. เหตุผลและความจ าเป็น



๓ส.

๒. คุณลักษณะและผลของการปฏิบัติ ๓ส. ๓อ. ๑น.  
สู่สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

๓อ. ๑น.

❑ สวดมนต์
❑ สมาธิ
❑ สนทนาธรรม

❑ อาหารวิถีธรรม 
วิถีไทย

❑ ออกก าลังกาย 
วิถีธรรม

❑ อารมณ์ วิถีธรรม

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

- น  าหนักลดลงร้อยละ ๗๐
- รอบเอวลดลงร้อยละ ๕๐
- ดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ ๗๕ 
- ระดับน  าตาลในเลือดลงลงร้อยละ ๗๐
- ความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ ๘๐
- มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



๓. การสร้างนวัตกรรมบูรณาการ ๓ส.๓อ.๑น. 
เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการ
ประชารัฐ 

ด้านการสาธารณสุข 
โดย 

กบรส.สป.สธ., 
กพล.กพทล./

มูลนิธิอุทัย สุดสุข
และเครือข่ายองค์กร

เอกชน

ปี 2560
1) โครงการพัฒนารูปแบบสุขภาพดี วิถีธรรม (วิถีไทย) ในการสร้าง

เสริมสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 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 เขตกทม.  
: สระบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ 

สุราษฎร์ธานี เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ)

ปี 2554
ขยายผลจัดตั้งค่ายสขุภาพดี  

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 

และรูปแบบรักษาพยาบาล           
วิถีพุทธ12 โรงพยาบาล                

ใน 12 เขตสุขภาพ

ปี 2558
1) สัมมนาระดับชาติ เรื่องพัฒนา 

นโยบายแห่งชาติสขุภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 

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

ปี 2559
สัมมนาทางวิชาการ การดูแลสุขภาพ ด้วยหลักวิถีธรรม        

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เขต 9 ภายใต้ โครงการต าบล
จัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ เขต 9  

เครื่องมือ 3ส 3อ 1น

ปี 2564
สัมมนาและประกาศนโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

และบูรณาการในโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ/
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

๔. ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักพุทธธรรมฯ สู่นโยบายแห่งชาติ
ปี 2563

1) โครงการศึกษาวิจัย/วิจัยและพัฒนา  
สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย             

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2) เตรียมพัฒนานโยบายแห่งชาติ 

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย



๐๑

๐๒

๐๓

๐๔

๐๕

๐๖

มีองค์ความรู้และเครื่องมือ ๓ส.๓อ.๑น. 

มีหลักสูตรอบรมวิทยากร ฝึกปฏิบัติผู้มี
ภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 
รวมทั้งสื่อประกอบการเรียน

มีคู่มือและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ๕ ศาสนา

มีหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอต้นแบบและ
ก าลังพัฒนาจังหวัดต้นแบบ ในพื้นที่ 
๓๒ จังหวัดรวมกรุงเทพฯ 

มีวิทยากรระดับส่วนกลาง จังหวัด อ าเภอ
และต าบล ซึ่งสามารถพัฒนาทบทวนเพ่ิมเติม
ความรู้ เพื่อด าเนินการขยายการด าเนินงาน
ในพ้ืนทีอ่ื่นๆ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือ ๓ส.๓อ.๑น. ในการ
สร้างเสริมพลังจิตใจในผู้ป่วยโรคโควิด-19
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

๕. ปัจจัยแห่งความส าเรจ็



๖. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอในการพฒันา

๒) บุคลากรพื้นที่ โครงการมักปฏิบัติงานโครงการ           
ที่กรมกองส่วนกลางแจ้งมา ซึ่งถือว่าเป็นงานนโยบาย
จึงให้ความส าคัญมากกว่า

๓) โครงการนี้ยังไม่มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
รองรับ จึงยังไม่มีตัวชี้วัดในการด าเนินงานบุคลากร  
ในพื้นที่

๑โครงการมีการพัฒนาที่ คื บหน้ า ได้ช้ า เนื่ องจาก
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมีจ านวนจ ากัด 



๗. ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดฯ

๐๑

๐๕
๐๔

๐๒

๐๓

ก าหนดให้มีนโยบายชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ก าหนดกลไกแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายนี้

มอบหมายให้ สสว.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประสานการบริหาร
จัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสู่ระบบสาธารณสุขทุกระดับ

มอบหมายใหก้รมกองส านักที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ



ระเบียบวำระที่ ๓.๒
แผนงำนโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำร

สูน่โยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๓.๒  โครงกำรสนับสนุนนโยบำยแห่งชำติสุขภำพดีวิถีใหม่ โดยสร้ำงพลังจิตเสริมพลังกำยสู่สุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน
(Good Mind to Good Body for Sustainable ๓ Good New Normal Health and well-Being)

๑๐.สัมมนานโยบายชาติสุขภาพดีวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓.โครงการ
สร้างเสริม
สุขภาพดีวัย

ท างาน 
(Wellness
Center)

๖.โครงการผลิต
บุคลากร 

ประกาศนียบัตร 
สาธารณสุขศาสตร์

วิถีพุทธ
(บัณฑิตศึกษา)

๑.โครงการอบรม
สุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย   

วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

– มาตรฐาน 
– พื้นฐาน

๗.โครงการพระ   
คิลานปุฐฐาก
(พระอาสา 

สมัครประจ าวัด 
อสว.)

๕.โครงการอบรม
ข้าราชการ 

ครองตน ครองคน 
ครองงาน 

วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

๔.โครงการสร้าง
เสริมสนับสนุน

ความเข้มแข็งของ 
อสม และภาคี

เครือข่ายสู่สุขภาพ
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการในระบบสาธารณสุขทุกระดับ

๒.โครงการ
สุขภาพดี 

วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียงส าหรับ
กลุ่มวัยเรียน

กลุ่มวัยท างาน    
และผู้สูงอายุ

๘.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้

เครือข่าย 
คุณธรรม 

วัดพุทธปัญญา
จ.นนทบุรี
บวร.สออ. 
คุณภาพ

๙.โครงกำรวิจัย/สร้ำงนวัตกรรมสุขภำพดี            
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

แผนภาพโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีที่ย่ังยืน 
สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



- ร่าง -

โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำหรับวิทยำกรและผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี ๒๕๖๔

กรอบแนวคิดของกระบวนกำรอบรมและพัฒนำวิทยำกรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วย
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๑. เพื่อให้มีวิทยำกรส่วนกลำง (เพิ่มเติม) (ครู ก.) วิทยำกรระดับเขตสุขภำพ(ครู ข.) วิทยำระดับจังหวัด 

(ครู ค.) และวิทยำกรระดับอ ำเภอ (ครู ง.) ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำมำรถปฏิบัติและถ่ำยทอดเครื่องมือ ๓ส.๓อ.๑น. จำกวิทยำกรระดับหนึ่ง   

สู่อีกระดับหนึ่งตำมล ำดับได้และสุดท้ำย วิทยำกรอ ำเภอ (ครู ง.) สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และกำร

ปฏิบัติสู่ผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

๒. เพื่อสนับสนุนแกนน ำองค์กรเครือข่ำยบ้ำน วัด โรงเรียน สถำนบริกำรสำธำรณสุข องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและ อสม. (บวร.สออ.) ให้เรียนรู้และปฏิบัติและร่วมกับวิทยำกรอ ำเภอถ่ำยทอดแนะน ำติดตำมผู้

มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
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๓. เพื่อให้ผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพำะโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน     

มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ครอบครัวและชุมชนด้วยหลักวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เพื่อให้มีอ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อ ำเภอละ ๑ แห่ง / จังหวัด 

และศูนย์กำรเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ

อ ำเภอๆ ละ ๑ แห่ง / จังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงกำร(ต่อ)



ภำพล ำดับของกำรจัดอบรม ติดตำมและสนับสนุน เสริมพลังกำรด ำเนินงำนโครงกำร

วิทยำกรระดับจังหวัด (ครู ค.)

วิทยำกรระดับอ ำเภอ (ครู ง.)

องค์กรภำคีเครือข่ำย บวร.สออ. (ภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนระดับต ำบล)

อสม.(อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน)

ผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วิทยำกรส่วนกลำง (ครู ก.) และวิทยำกรระดับเขตสุขภำพ (ครู ข.)



- ร่าง -

โครงกำรสร้ำงเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ อสม และภำคีเครือข่ำย

สู่สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

ตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐



วัตถุประสงค์ของโครงกำร

๑. เพื่อพัฒนำบทบำทของชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลำงของเครือข่ำยรวมพลัง         

ของ อสม.ทั่วประเทศ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย สธทศ. ให้ครอบคลุมประชำชนอย่ำงทั่วถึงต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

๒. เพื่อพัฒนำบทบำทหน้ำที่ของ อสม. ให้เป็นต้นแบบที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะ เกี่ยวกับหลักกำร

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถถ่ำยทอดให้ประชำชนในพื้นที่

รับผิดชอบเข้ำใจและปฏิบัติตำมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน



วัตถุประสงค์ของโครงกำร (ต่อ)

๓. เพื่อผลิตและพัฒนำเอกสำรและสื่อประกอบกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ และกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์และปฏิบัติตำมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

๔. เพื่อผลิตและพัฒนำเอกสำรและสื่อประกอบกำรเรียนรู้กำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ และกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสมและทั่วถึง



กรรมกำรชมรม อสม. ต ำบลและกรรมกำร รวม 2  คน (ต ำบลที่มี ศสมช) /
ผอ. รพสต. และพยำบำลหรือนักวิชำกำร รวม   2 คน

กรรมกำรชมรม อสม. แห่งประเทศไทย 2 คน /นักวิชำกำร สช.  สบส.  2 คน

กรรมกำรชมรม อสม. เขต(13 เขตๆละ 2 คน) /นักวิชำกำร สบส. เขตสุขภำพ  (13 เขตๆละ 2 คน)

ศสมช / อสม  3  คน ( 77 จังหวัด)

กรรมกำรชมรม อสม. จังหวัด ( 77 จังหวัดๆละ 1 คน) /นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำน สสม. ของ สสจ. 1 คน

กรรมกำรชมรม อสม. อ ำเภอละ  1 คน  /
สำธำรณสุขอ ำเภอหรือผู้ช่วย สสอ. 1 คน นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำน สสม. ของ  สสอ. 1 คน   รวม 2 คน

ภำพล ำดับของกำรจัดอบรม ติดตำมและสนับสนุน เสริมพลังกำรด ำเนินงำนโครงกำร



- ร่าง -

โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุที่มีภำวะเสี่ยงและอำพำธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง

ปี ๒๕๖๔



วัตถุประสงค์ของโครงกำร

๑. เพื่อสร้ำงวัดต้นแบบระดับอ ำเภอในกำรขับเคลื่อนสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง        

ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพฯพระภิกษุสงฆ์และประชำชน โดยมีหมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นฐำน

๒. เพื่อสร้ำงพระวิทยำกรระดับส่วนกลำง (ครู ก.) วิทยำลัยสงฆ์เขต/จังหวัด อ ำเภอ (ครู ข.) และ

วิทยำกรระดับต ำบล (ครู ค.) ให้ครอบคลุมทุกต ำบล

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้/กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝึกอบรมและพัฒนำ

วิชำกำร/นวัตกรรมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



อบรมพระวิทยำกรแกนน ำ สธทศ.ส่วนกลำง (ครู ก.) ได้แก่ คณำจำรย์หรือนิสิตส่วนกลำงของ มจร.

อบรมพระวิทยำกรวิทยำลัยสงฆ์ระดับเขตและระดับจังหวัด (ครู ข)

อบรมพระวิทยำกรอ ำเภอต้นแบบ(ครู ค.) 1 อ ำเภอ/จังหวัด

อบรมพระวิทยำกรต ำบลต้นแบบ (ครู ง) 1 ต ำบล / อ ำเภอ / จังหวัดๆ ละ 6 รูป

อบรมพระคิลำนปุัฐฐำก ต ำบล / อ ำเภอ / จังหวัด 77 จังหวัด

อบรมพระภิกษุ / อำพำธ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 50 รูป / ต ำบล / อ ำเภอ / จังหวัด  77 จังหวัด

ภำพล ำดับของกำรจัดอบรม ติดตำม และสนับสนุนเสริมพลังกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 



- ร่าง -

โครงกำรสัมมนำวิชำกำร 

“นโยบำยแห่งชำติ สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”



วัตถุประสงค์ของโครงกำร

๑. เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย           

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บนฐำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ภำคี ภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และ

ภำคเอกชน

๒. เพื่อน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และถอดบทเรียนกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำร         

ตำมนโยบำยแห่งชำติ สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อประชำสัมพันธ์ ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยที่มีควำมสนใจในกำรด ำเนินกำร สุขภำพดี    

วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ระเบียบวำระที่ ๓.๓
หลักสูตรต่ำง ๆ ในกำรดูแลสุขภำพ

ด้วยหลักสุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๑ วิชำแกน (Core Module)
กรอบแนวคิดและหลักกำรดูแลสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม          
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.) (๓ส. ๓อ. ๑น.)
ชุดวิชำแกน (Core Module) ได้แก่
- หลักการและเหตุผล การดูแลสุขภาตนเองด้วย วิถี สธทศ.
- การดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถี สธทศ.

โดยสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย สู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ยั่งยืน
- การน้อมน าหลักธรรม บูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสขุภาพ 
- แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองวิถีเศรษฐกจิพอเพียง
- เครื่องมือการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถี สธทศ. (๓ส. ๓อ. ๑น.) 

โครงสร้ำงหลักสูตรสขุภำพดีวิถใีหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.) ส ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

๑) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรดูสุขภำพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) มีเจตนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
๓) มีทักษะและสำมำรถถ่ำยทอดในกำรน ำไปปฏิบัติดูแลสุขภำพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ด้วยหลักสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
วิชำ ๑น. วิถี สธทศ.

- นาฬิกาชีวิต

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
วิชำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร วิถี สธทศ.
- จัดท าแผนบูรณาการในการด าเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ

ด าเนินงานเทคนิคทักษะการถ่ายทอด
ความรู้บริหารกาย จิต  กลุ่มสัมพันธ์

- การติดตามประเมินผล
- การถอดบทเรียน
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
วิชา ๓อ. วิถี สธทศ.

- อาหาร
- ออกก าลังกาย
- อารมณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
วิชา ๓ส. วิถี สธทศ.

- สวดมนต์
- สมาธิ
- สนทนาธรรม



๑) มีความรู้ความเข้าใจการดูสุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) มีเจตนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
๓) มีทักษะและสามารถถ่ายทอดในการน าไปปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ด้วยหลักวิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

๑) บุคลากรด้านสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน
๒) ประชาชนผู้สนใจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยหลัก

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง/ผู้น าชุมชน/นักบวช พระ
ผู้น าศาสนา/ผู้บริหาร บุคลากรด้านการศึกษา/เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย



โครงการสร้างเสริม
สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ส าหรับกลุ่มวัยท างาน และวัยก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ           
(Pre–aging) ในศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (Wellness Center)



❑ น้ าหนัก
❑ ดัชนีมวลกาย
❑ รอบเอว
❑ ความดันโลหิต
❑ ชีพจร

ตรวจสุขภำพพื้นฐำน

❑ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ

❑ ความคล่องตัว
❑ ความยืดหยุ่น
❑ การทรงตัว

ตรวจสมรรถภำพ
ร่ำงกำย

❑ ไขมันในร่างกาย
❑ ไขมันในช่องท้อง
❑ มวลกล้ามเนื้อ
❑ อัตราเผาผลาญ
❑ น้ าในร่างกาย

ตรวจมวล
องค์ประกอบร่ำงกำย

❑ พฤติกรรมการกิน
❑ ความเครียด
❑ พฤติกรรมตามนาฬิกา

ชีวิต

แบบประเมิณ
พฤติกรรม/ควำมเครียด

❑ CBC
❑ Chlorestorol,HDL,LDL

Triglycerides,Creatinine
, LFT และอื่น ๆ

ผลตรวจห้องปฏิบัติกำร

สวดมนต์

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สมำธิ ศำสนสถำน อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์ นำฬิกำชีวิต

กรอบการด าเนินงาน
ตรวจคัดกรองสุขภำพ

ประชำกร
กลุ่มเป้ำยหมำย

วิเครำะห์ / วินิจฉัยปัญหำ / ภำวะพร่องทำงสุขภำวะ

ออกแบบโปรแกรม 3ส 3น 1น ตำมสภำพปัญหำที่เลือกด้วยตนเอง



๑) มีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๒)  มีทักษะ และเจตนคติในการจัดการสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริม

สุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๑) กลุ่มวัยท างาน (Working age) และวัยก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สุงอายุ (Pre-aging) อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรค         
ไม่ติดต่อเรื อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง) ซึ่งผ่านการประเมินว่ามีความเสี่ยงมาแล้ว อย่างน้อยวิธีใด
วิธีหนึ่ง อันได้แก่ ค่า BMI เกิน ๒๕ kg/m๒ และหรือเส้นรอบเอวมากกว่า ส่วนสูงหารสอง (เซนติเมตร)

๒)  ผู้ที่มีสุขภาพที่ดี และมีความสนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง (NCDs) ในกลุ่มพนักงานขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

เป้าหมาย(ประชากร)



สวดมนต์
หลักประโยชน์ของ

การสวดมนต์
สวดมนต์เช้า-เย็น

บทสวดมนต์แผ่เมตตา

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

สมาธิ
ฝึกเจริญสมาธิในรูปแบบหลัง

สวดมนต์เช้า 5-10 นาที
ฝึกเจริญสมาธิในชีวิตประจ าวัน
ฝึกสมาธิก่อนอน 20-30นาที

ประเมินความสุข

สนทนาธรรม
ฝึกการฟังอย่างมีสติ

สังคหวัตถุ 4
ศีล 5 (มุสาวาท)

พรหมวิหาร 4 (อุเบกขา)
มงคล 38

การพูดคุยในครอบครัว
ตอนเย็นหรือก่อนนอน

ประเมินความเครียด

อาหาร
การกินอาหารพืชเป็นหลัก

แบบไขมันต  า
หลักโภชนาการวิถีพุทธ
อาหาเรปฏิกูลสัญญา

ประเมิน
สุขภาพ,BMI,BP,Pulse

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับกลุ่มวัยท างาน และวัยก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สุงอายุ 



ออกก าลังกาย
สติปัฏฐาน 4

การเดินจงกรมแบบเดินเร็ว 10 นาที วันละ 3 ครั้ง
เดินเร็ว 30 นาที/วัน เดิน 10,000 ก้าว/วัน

เดินสมาธิ / ฝึกสติ
การยึดเหนียววิถีพุทธ มณีเวช

สมาธิบ าบัด SKT

ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
ชีพจรขณะพัก / ออกก าลังกาย

อารมณ์

หลักธรรมในการจัดการ
อารมณ์และความเครียด

พรหมวิหาร 4 หิริโอตตัปปะ
ไตรลักษณ์    มรรค 8

หลักธรรมในการสร้างความเพียร
หลักธรรมในการล้างกิเลส

การฝึกท่าร่างและการทรงตัว

ประเมินการฝึกสติใน
ชีวิตประจ าวัน ประเมินการทรงตัว

นาฬิกาชีวิต
หลักนาฬิกาชีวภาพ

(Circadian rhythm)
นาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ

ประเมินนาฬิกาชีวิต
ประเมิน Body Composition,

BP,Pulse,BMI,
ประเมินสมรรถภาพร่างกาย

ผลตรวจเลือด

ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ ครั้งที่ ๗

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับกลุ่มวัยท างาน และวัยก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สุงอายุ 



ครองงำน
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หลักเกณฑ์/ ตัวช้ีวัด / หลักกำร ๘ องค์ประกอบ
เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 

บุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุขมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดี วิถีใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงสร้ำงหลักสูตรอบรมข้ำรำชกำร ครองตน ครองคน ครองงำน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๑) ก.พ.                        ๒) มำตรฐำนจริยธรรมข้ำรำชกำร
๓) ศำสนธรรม ๔) วัฒนธรรมไทย
๕) ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๖) MOPH
๗) นโยบำยปลัด กระทรวง สธ. ๘) 3ส. 3อ. 1น.

ชุดวิชำแกน (Core Module)
หลักเกณฑ์/ ตัวชี้วัด / หลักกำร ๘ องค์ประกอบ คือ

ทรัพยำกรสนับสนุนอำจำรย์ เอกสำรประกอบ สื่อสำรสนเทศ งบประมำณ

ครองคน
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หลักเกณฑ์/ ตัวชี้วัด / หลักกำร ๘ องค์ประกอบ
เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ กิจกรรมศึกษำดูงำน กิจกรรมประเมิณผล

ครองตน
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หลักเกณฑ์/ ตัวช้ีวัด / หลักกำร ๘ องค์ประกอบ
เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 



หน่วยกำรเรียนรู้หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของกระทรวงสำธำรณสุข : 
ครองตน ครองคน ครองงำน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีของกระทรวงสำธำรณสุข : ครองตน ครองคน      
ครองงำน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรเสริมสร้ำงควำมรู้แก่
ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้มีคุณลักษณะ “ข้ำรำชกำรที่ดี” โครงสร้ำง
หลักสูตรประกอบด้วย ๔ หน่วยกำรเรียนรู้ รวม ๒๑ ชั่วโมง (๓ วันท ำกำร)           
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

โครงสร้ำงหลักสูตร



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กรอบแนวคิดและโครงสร้ำงหลักสูตรอบรมข้ำรำชกำร ครองตน ครองคน ครองงำน วิถีธรรม วิถีไทย               

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
๑) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บริหารกาย บริหารจิต
๒) แนวคิดสุขภาพดีวิถีธรรม  

๓) ระเบียบและหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน 

๔) วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

๕) คุณธรรมและจริธรรมข้าราชการ

๖) ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Core Value)  และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒

การครองตน วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีและกิจกรรมกลุ่ม
๑) การครองตน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน
๒) การครองตน ตามคุณธรรมและจริธรรมข้าราชการ

๓) การครองตน ตามหลักสุขภาพดีวิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) การครองตน ตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๕) การครองตน ตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH Core Value) และนโยบายปลัดกระทรวง



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓

การครองคน วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกจิพอเพียง ด้านทฤษฎีและกิจกรรมกลุ่ม
๑) การครองคน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน
๒) การครองคน ตามคุณธรรมและจริธรรมข้าราชการ

๓) การครองคน ตามหลักสุขภาพดีวิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) การครองคน ตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๕) การครองคน ตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH Core Value)  และนโยบายปลัดกระทรวง



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔

กำรครองงำน วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านทฤษฎีและกิจกรรมกลุ่ม
๑) การครองงาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน
๒) การครองงาน ตามคุณธรรมและจริธรรมข้าราชการ

๓) การครองงาน ตามหลักสุขภาพดีวิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) การครองงาน ตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๕) การครองงาน ตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH Core Value)  และนโยบายปลัดกระทรวง



โครงกำรผลิตบุคลำกร หลักสูตรประกำศนียบัตร
สำธำรณสุขศำสตร์ วิถีพุทธ (บัณฑิตศึกษำ)

พุทธศักรำช ๒๕๖๔



เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางทฤษฎี และการปฐิบัติทางเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานวิชาชีพทางสาธารณสุข
ศาสตร์ที่มีพื้นฐานส าคัญมาจากพุทธศาสนา และมีทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในทุกๆ ระดับของ
การรักษาพยาบาล โดยใช้ความรู้และทักษะที่ส าคัญเรื่อง สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การด ารงชีวิต และการท างานในวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาตร์สุขภาพ 

เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ โภชนาการและก าหนดอาหาร 
กายภาพบ าบัด เป็นต้น



▪ ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
▪ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
▪ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
▪ มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



โครงการผลิตบุคลากร หลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร ์วิถีพุทธ (บัณฑิตศึกษา) พุทธศักราช ๒๕๖๔

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรสำธำรณสุขศำสตร์ วิถีพุทธ (บัณฑิตศึกษำ) พุทธศักรำช ๒๕๖๔
โครงสร้ำงหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๒๖ หน่วยกิต แบ่งออกเป็นหมวด และกลุ่มวิชำที่

สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๘

๑. สาธารณสุขในพระไตรปิฎก
๒. พุทธศาสนากับสาธารณสุข
๓. พุทธศาสนากับพหุปัญญา

สุขภาพร่วมสมัย

๑. หมวดวิชำบังคับ ๒. หมวดวิชำเฉพำะ ๓. วิชำเลือก

๑.สัมมนาพุทธสาธารณสุขศาสตร์
๒.การฝึกปฐิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคโดยใช้หลักวิชาสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓.การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพดีวิถีพุทธ
๔.เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขตามแนวพุทธธรรม
๕.หลักพุทธศาสนาในการประเมินระบบบริการ

สาธารณสุข

๑. วิทยาการระบาดและการควบคุม ป้องกันโรค 
ตามวิถีพุทธ

๒. อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามวิถีพุทธ
๓. ระเบียบวิธีวิจัยด้านพุทธสาธารณสุขศาสตร์
๔. สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย และวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง



โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุที่มีภำวะเสี่ยงและอำพำธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี ๒๕๖๔



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ วิชำแกน (Core Module)
กรอบแนวคิดและหลักกำรดูแลสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม          
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.) (๓ส. ๓อ. ๑น.)
ชุดวิชำแกน (Core Module) ได้แก่
- หลักการและเหตุผล การดูแลสุขภาตนเองด้วย วิถี สธทศ.
- การดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถี สธทศ.

โดยสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย สู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ยั่งยืน
- การน้อมน าหลักธรรม บูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสขุภาพ 
- แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองวิถีเศรษฐกจิพอเพียง
- เครื่องมือการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักวิถี สธทศ. (๓ส. ๓อ. ๑น.)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
วิชำ ๑น. วิถี สธทศ.

- นาฬิกาชีวิต

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
วิชำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร วิถี สธทศ.
- จัดท าแผนบูรณาการในการด าเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ

ด าเนินงานเทคนิคทักษะการถ่ายทอด
- การสร้างวัดต้นแบบระดับอ าเภอในการ

ขับเคลื่อน สธทศ.
- การส่งเสริมและสนับสนุนในการจดัตั้งวัด

เป็นศูนย์การเรียนรู้ สธทศ.
- การติดตามประเมินผล
- การถอดบทเรียน
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
วิชา ๓อ. วิถี สธทศ.

- อาหาร
- ออกก าลังกาย
- อารมณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
วิชา ๓ส. วิถี สธทศ.

- สวดมนต์
- สมาธิ
- สนทนาธรรม

โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุท่ีมีภำวะเสี่ยงและอำพำธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรม

๑. เพื่อสร้ำงวัดต้นแบบระดับอ ำเภอในกำรขับเคลื่อนสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพฯพระภิกษุสงฆ์แ ละประชำชน โดยมี
หมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นฐำน

๒ เพื่อสร้ำงพระวิทยำกรระดับส่วนกลำง (ครู ก.) วิทยำลัยสงฆ์เขต/จังหวัด    อ ำเภอ (ครู ข.) และวิทยำกรระดับต ำบล (ครู ค.) ให้ครอบคลุมทุกต ำบล
๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้/กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำกำร/นวัตกรรมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๑.๑ เพื่อสร้ำงวัดต้นแบบระดับอ ำเภอในกำรขับเคลื่อนสุขภำพดี 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพฯพระภิกษุสงฆ์และประชำชน 

โดยมีหมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นฐำน

๑ .๒ เพื่อสร้ำงพระวิทยำกรระดับส่วนกลำง (ครู ก .) วิทยำลัยสงฆ์เขต/จังหวัด              

อ ำเภอ (ครู ข.) และวิทยำกรระดับต ำบล (ครู ค.) ให้ครอบคลุมทุกต ำบล

๑.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ /กำรศึกษำดูงำน/           

กำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำกำร/นวัตกรรมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๑. วัตถุประสงค์ของโครงกำร



๒. กลุ่มเป้ำหมำย

๒.๑ เป้ำหมำยพื้นที่ คือ

๒.๑.๑ วัดทุกต ำบล 

๒.๑.๒ เกิดศูนย์กำรเรียนรู้/กำรศึกษำดูงำน ฯ อย่ำงน้อย ๑ แห่ง

๒.๒. กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย คือ 

๒.๒.๑ อบรมพระวิทยำกรแกนน ำสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนกลำง 

(ครู ก) ได้แก่  อำจำรย์หรือนิสิต  ส่วนกลำง จ ำนวน ๓๐ รูป  

๒.๒.๒ อบรมพระวิทยำกรวิทยำลัยสงฆ์ระดับเขตและระดับจังหวัด(ครู ข.) วิทยำลัยสงฆ์ ๖๑ แห่ง 

จังหวัดละ ๑๐ รูป

๒.๒.๓ อบรมพระคิลำนุปัฏฐำกและหรือพระวิทยำกรระดับอ ำเภอและต ำบล (ครู ค. ) อ ำเภอละ ๑๐  รูป   



คณะกรรมการร่วมด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย( มจร.) จ.ปทุมธานี

จัดท าคู่มือการเรียนการสอน

ออกแบบแนวทางและเครื่องมือ           
การขับเคลื่อนโครงการอบรมพระ
วิทยากร สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์และผลกระทบ
๑. พระวิทยากรอ าเภอและต าบล    

มีสมรรถนะในการอบรมและ
บริหารจัดการเผยแพร่ขยาย
ผลโครงการ

๒. พระภิกษุและประชากร
เป้าหมายมีภาวะความเป็นอยู่
สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๒.๑ ลดอัตราการเกิดโรค

เรื้อรังรายใหม่
๒.๒ ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน

ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอื่นๆ
๒.๓ ลดการแออัดใน

โรงพยาบาล
๒.๔ ลดปริมาณการใช้ยารกัษา  

โรคเรื้อรัง
๒.๕ ลดค่าใช้จ่ายในการสร้าง

เสริมสุขภาพป้องกันและ
รักษาโรคเรื้อรังของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม  

๓. ทุกอ าเภอมีวัดต้นแบบ
ต้นแบบสุขภาพดีฯ เป็นศูนย์
การเรียนรู้ขยายผลยัง่ยืน

แผนภำพที่ ๑  : กรอบแนวคิดกระบวนกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยพ้ืนที่พัฒนำ  ในโครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี 
เศรษฐกิจพอเพียง  ส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุที่มีภำวะเสี่ยงและอำพำธโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปี ๒๕๖๔ จังหวัด …………… 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) จ.ปทุมธำนี

จัดท าหลักสูตรอบรมพระวิทยากร
สุขภาพดี  วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมพระวิทยากรแกนน า
สุขภาพดี 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนกลาง (ครู ก)
ได้แก่  อาจารย์หรือนิสิต  

ส่วนกลาง จ านวน 30 รูป 

อบรมพระวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์ระดับ
เขตและระดับจังหวัด(ครู ข.) 
วิทยาลัยสงฆ์ ๖๑ แห่งจังหวัดละ ๑๐ รูป

อบรมพระคลิานุปัฐฐากและหรือพระ
วิทยากรระดับอ าเภอ และต าบล     
อ าเภอละ  ๑๐ รูป   

จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรา้งสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ระดับอ าเภอและระดับ
ต าบล

ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสขุในการบูรณา
การงาน/ คน/ สิ่งของ/ พื้นที/่ เวลา

งบประมาณจากส่วนราชการ กองทุนสุขภาพ
ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร 

เอกชน  องค์กรประชาชน ในการร่วมด าเนินงาน

ทีมพระวิทยากรจัดอบรมประชาชนผู้มีภาวะเสี่ยง
และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน  โลหิตสูง 
ร้อยละ ๘๐ ของ จ านวนท้ังหมด จากประชากรแต่
ละต าบลในอ าเภอ



โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
เครือข่าย บวร. คุณภาพ คุณธรรม วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี



กรอบแนวคิดโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรูฯ้ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

กรอบแนวคิด

เครือข่ำย คุณภำพ คุณธรรม เครื่องมือ
หมู่บ้ำน/

ชุมชน (บ.)

- สุขภำพดี                        - คุณภำพชีวิตดี
- สังคม ศีลปะวัฒนธรรมดี      - เศรษฐกิจพอเพียง
- สิ่งแวดล้อมดี

- ไตรสิกขำ          - อิทธิบำท 4
- พละ 5      - ทิศ 6
- สำธำณียธรรม 4,6    
- ฆรำวำสธรรม 4

- 3ส.3อ.1น. 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (วิถี ธ.ท.ศ.)

- หลักเกณฑ์หมู่บ้ำนต้นแบบสุขภำพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัด (ว.)

- สุขภำพดี                        - คุณภำพชีวิตดี
- เผยแผ่ภำระกิจของศำสนำ    - สังคมสงเครำะห์ดี
- สิ่งแวดล้อมดี

- พระธรรมวินัยส ำหรับบรรพชิต - 3ส.3อ.1น. 
- วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วีถี ธ.ท.ศ.) 

ประยุกต์
- หลักเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภำพ

โรงเรียน
(ร.)

- สุขภำพดี                       - คุณภำพชีวิตดี
- สังคม ศีลปะวัฒนธรรมดี     - เศรษฐกิจพอเพียง
- สิ่งแวดล้อมดี                  - ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภำพของกำร
เรียนกำรสอน

- ไตรสิกขำ
- อิทธิบำท 4
- พละ 5
- คุณธรรมมำตรฐำน 8 ประกำร 

- 3ส.3อ.1น. 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(วิถี ธ.ท.ศ.)

- หลักเกณฑ์โรงเรียน คุณภำพ คุณธรรม 



ระเบียบวำระที่ ๓.๔
กำรสัมมนำนโยบำยชำติ

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง



ก าหนดการสัมมนานโยบายชาติ

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน



ประเด็นหลัก (Main Theme) : 
สุขภาพดีวิถีใหม่โดยสรา้งพลังจติ เสริมพลังกาย 

สู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Good Mind to Good Body 

for Sustainable Good New Normal Health and Well-Being)

ประธาน : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ                             

กระทรวงสาธารณสุข



๑. ห้องประชุม 
จ ำนวน ๓๐๐ – ๕๐๐ คน 

๒. ผ่ำนระบบ Application Zoom 
จ ำนวน ๑,๐๐๐  คน 

๓. Facebook Live 
จ ำนวน ๑,๐๐๐  คน 

รูปแบบการจัดประชุม

๑

๒

๓



ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ (สสส.) 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  (สปสช.) 

กระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงำนสนับสนุนงบประมำณ



ระเบียบวำระที่ ๔.๑
ภารกิจการขับเคลื อนการด าเนินการ สู่นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยงานต่างๆ



ระดับบริหำร สสส. สร้ำง
วิทยำกร/Coach

สปสช. สื่อสำรนโยบำย 
บริกำรปฐมภูมิ

สบส. สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้แก่ อสม.

กรมอนำมัย 
สร้ำงพระวิทยำกร/Coach 

สุขภำพผู้สูงอำยุ

สสว.สป.

กระทรวง วิทยำกร/Coach 
ส่วนกลำง

จัดประชุมสัมมนำสื่อสำรนโยบำยฯ อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรแกนกลำง กำรขับเคลื่อนโครงกำร

เขตสุขภำพ ทุกเขตสุขภำพ สปสช. เขตเผยแพร่และสนับสนนุ
งบประมำณ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรเขตทุกเขต กำรติดตำมผล

จังหวัด ทุกจังหวัด เผยแพร่และสนับสนุนงบประมำณ อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรจังหวัด กำรบูรณำกำร
อ ำเภอ ๑ อ ำเภอต้นแบบ/จังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล อบรมชมรม/สธ.๑ อ ำเภอ

ต้นแบบ/จังหวัด
พระวิทยำกจังหวัด อ ำเภอต้นแบบ กำรปฏิบัติกำร พชอ.

ต ำบล ๑ ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล อบรมชมรม/สธ.๑ ต ำบล
ต้นแบบ/จังหวัด

พระวิทยำกร ๑ ต ำบลต้นแบบ 
พระคิลำนุปัฏฐำก

ติดตำมเสริมพลังกำรบูณำกำร
ระดับพ้ืนที่

หมู่บ้ำน/
ชุมชน

ปรับเปลี่ยพฤติกรรม 
NCD ต้นแบบ ๕๐ คน

กองทุนหลักประกันสุขภำพ ๑ ศสมช.ต้นแบบ/ต ำบล/
อ ำเภอ/จังหวัด

พระภิกษุที่เสี่ยง/อำพำธโรค NCD 
รอรูป

ติดตำมเสริมพลังกำรบูณำกำร
ระดับพ้ืนที่

ศูนย์กำร
เรียนรู้

1ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด
ต้นแบบ

กองทุนหลักประกันสุขภำพ ๑ ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด
ต้นแบบ

๑ อ ำเภอ/จังหวัดต้นแบบ พัฒนำรูปแบบศูนย์กำรเรียนรู้

ประชำกร
เป้ำหมำย

ผู้มีภำวะเสี่ยง/ผู้ป่วย NCD ขยำยกำรอบรมประชำกรเป้ำหมำย 
ปัญหำ NCD/Covid-19 ทุกกลุ่มวัย

ทุกกลุ่มวัย พระภิกษุที่มีภำวะเสี่ยง/อำพำธ 
ผู้สูงอำยุ

ทุกกลุ่มวัย

โครงสร้างการบูรณาการโครงการ ประชากรเป้าหมาย บุคลากร หน่วยงานและแหล่งงบประมาณ  
ในการขับเคลื อนนโยบาย สธทศ. ปี 2564 - 2570



กำรบูรณำกำร

สำนพลังกำรจัดกำร

แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต้นแบบ



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

จังหวัด / อ ำเภอ / ต ำบล / หมู่บ้ำน ต้นแบบ สธทศ

ทีมโค้ชวิทยำกร
อสม.

ทีมโค้ชวิทยำกร 
สถำนบริกำร สธ.

ทีมโค้ชวิทยำกร 
พระคิลำนุปัฐฐำก

ทีมส่วนกลำง เขต จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล

พชอ. ระบบจัดกำรร่วม

ทีมโค้ช 
รพ ศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน

ภำคีเครือข่ำย บวร. สออ.

ทีมโค้ช สธทศ
รพ.สต.

สสอ. / สสจ.

• บ้ำน
• วัด
• โรงเรียน
• สถำนบริกำรสธ.
• อปท
• อสม

ศูนย์กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
สธทศ

(ศสมช + สถำนีตรวจสุขภำพ
ด้วยตนเอง)



คุณภำพชีวิตที่ดี สังคมสุขภำวะ อยู่เย็นเป็นสุขอ ำเภอสุขภำพดี วิถี สธทศ

พื้นที่ออกก ำลังกำย 
ทำงเดินเท้ำที่ปลอดภัย

ระบบส่งเสริมสุขภำพที่มีศูนย์
สุขภำพดีเป็นจุดจัดกำร

พื้นที่ธรรมชำติเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ

แหล่งอำหำรสุขภำพ / 
อำหำรวิถีไทย

ศำสนสถำน
วัดส่งเสริมสุขภำพ

วัดรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

แหล่งกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน

ที่พักอำศัยของบุคคลได้
มำตรำฐำน

พชอ. 
ระบบจัดกำรร่วม



ระเบียบวำระที่ ๔.๒
ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน

- อนุกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี         
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ         ประธำนกรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์   รองประธำนกรรมกำร
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
นำงศรีนวล  ลัภกิตโร รองประธำนกรรมกำร
รองอธิบดีกรมกำรศำสนำ ที่ได้รับมอบหมำย
นำยประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
นำยเทวัญ ธำนีรัตน์         กรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรแพทย์ทำงเลือก

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม          
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม            
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
กำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม      
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระมหำธีรำจำรย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ประธำนที่ปรึกษำ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม 
เจ้ำอำวำสวัดยำนนำวำ 
พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร.                      รองประธำนที่ปรึกษำ
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
พระเทพวิสทุธิโมลี (พรหมำ สปฺปญฺโญ)             ที่ปรึกษำ
ผู้รักษำกำรเจ้ำคณะภำค ๑o 
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรว โส), ดร. 
ผู้ช่วยเจ้าอ าวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร   ที่ปรึกษำ
เจ้ำอำวำสวัดจักรวรรดิรำชำวำสวรมหำวิหำร       ที่ปรึกษำ
พระมหำสมพงษ์ สน.ตจิต.โต, ดร.
วัดอรุณรำชวรำรำม ธนบุรี

นำยเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ประธำนกรรมกำร
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ รองประธำนกรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธำนกรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
นำยประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร     กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผอ.ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
นำยเทวัญ ธำนีรัตน์      กรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรแพทย์ทำงเลือก



อนุคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
กำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมกำรแผนงำนและวิชำกำรด ำเนินงำน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม         
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  



คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม           

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

นำยรุ่งเรือง กิจผำติ      ประธำนอนุกรรมกำร
หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  รองประธำนอนุกรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
นำยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำร 

และเลขำนุกำร

นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ            ประธำนอนุกรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำยปิยะ  ศิริลักษณ์             รองประธำนอนุกรรมกำร
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำยประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
นำงสำวพัชรียื กลัดจอมพงษ์ อนุกรรมกำรและ            
กองกำรพยำบำล ผู้ช่วยเลขำนกุำร

หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร สธ        ประธำนอนุกรรมกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
นำงอัจฉรำ  นิธิอภิญญำสกุล      รองประธำนอนุกรรมกำร
สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ ๙
นำยประสิทธิ์ชัยมั่งจิตร อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและยุทธศำสตร์  อนุกรรมกำร

และเลขำนุกำร

อนุกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมกำรแผนงำนและวิชำกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            

อนุคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 



คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นำยอุทัย  สุดสุข ที่ปรึกษำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธำนคณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรแพทย์ทำงเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รองประธำนคณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ
กรมอนามัย

รองประธำนคณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นำงนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองประธำนคณะท ำงำน

เลขำนุกำรคณะท ำงำน



ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ 


