
ประชุมคณะกรรมการ

ด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ครั้งที่ 2/ 2564

วันพุธที่ ๒๐  ตุลำคม 2564  เวลำ 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม MOC ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ตึก สป. อำคำร 2 ชั้น 1



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

๑.๑  ความส าคัญของนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (สธทศ)

๑.๒  แนวคิดการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ณรงค์ สายวงศ์)

๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่          

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 1/ 2564   วันที่ ๑ มีนาคม  
2564     

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการผู้อ านวยการส านัก
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

3 เรื่องเพื่อทรำบ
3.1 ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี  วิถีใหม่ฯ

3.1.๑)  แผนงานโครงการสนับสนุนการด าเนินงานสู่นโยบาย  สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ

3.1.๒)  โครงการอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ ฯ

3.1.๓)  โครงการอบรมสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ  ที่มีภาวะเสี่ยงและอาพาธโรคไม่ติดต่อ    
เรี้องรัง ปี 2565

3.1.๔)  โครงการสร้างเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ อสม และภาคีเครือข่ายสู่
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ  พ.ศ. 2564 -2570

3.1.๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสวนนงนุชในการขับเคลื่อนโครงการ  
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ เพื่อการแพทย์-การสาธารณสุข การท่องเที่ยว  เชิง
สุขภาพ (Madical , Health & Wellness Tourism)

3.1.๖) หลักสูตรและก าหนดการอบรมทีมวิทยากรระดับกรม กอง ส่วนกลาง 
สุขภาพดี วิถีใหม่ฯ รุ่นท่ี 1(หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการ ผอ.ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ
ดร.สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข  สธ.
ดร.สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข  สธ.
นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
3.๒ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมบูรณาการการ

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.3  พื้นที่อ าเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
ประธานกรรมการจริยธรรม ประจ า สป.

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วาระที่ รายการ ผู้น าเสนอ
4 เรื่องเพื่อพิจำรณำ

๔.๑ ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง (คณะกรรมการ  , คณะอนุกรรมการ , คณะท างาน
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน และคณะท างานฝ่ายเลขานุการ
แกนกลาง สธทศ.) 

4.๒ การเสนอแผนพัฒนาระบบบริการ service plan สธทศ. และ KPI 
Template  ในระบบตรวจราชการปกติ (น าเสนอในวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  โดยรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (นพ.ณรงค์ สายวงศ)์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

4.๓  การเตรียมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการที่ 
ปรึกษาสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ

ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ
ดร.สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข  สธ.

ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
๕ เรื่องอื่น ๆ 

นัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม    
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ ๓/ 2564                                   
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม 2564   เวลา 13.00 – 16.30 น.

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  ควำมส ำคัญของนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (สธทศ)

๑.๒  แนวคิดกำรบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนโครงกำรสุขภำพดีวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ)



ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

๑.๑

ควำมส ำคัญของนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ)



▪ ผลกระทบของโลกำภิวัตน์ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรสื่อสำรและ
สำรสนเทศ (เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ สภำวะสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง สิ่งแวดล้อม
(เกิดการเปลี่ยนแปลง)

▪ พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน (เกิดปัจจัยเสี่ยง)
▪ พหุปัญหำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชน
▪ สหวิทยำกำร สหวิชำชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนธรรม
▪ โครงกำรสุขภำพดี วิถีพุทธ ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. (ขยายผลรายพ้ืนท่ี)
▪ โครงกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
▪ นโยบำยแห่งชำติสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
▪ สุขภำพดีวิถีใหม่โดยสร้ำงพลังจิต เสริมพลังกำยสู่สุขภำพและคุณภำพชีวิต    

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

เหตุผลควำมจ ำเป็นของนโยบำย สธทศ.



๓ส.

รูปแบบและผลของกำรปฏิบตัิ ๓ส. ๓อ. ๑น. 
สู่สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย

๓อ. ๑น.

❑ สวดมนต์
❑ สมำธิ
❑ สนทนำธรรม

❑ อำหำรวิถีธรรม 
วิถีไทย

❑ ออกก ำลังกำย 
วิถีธรรม

❑ อำรมณ์ วิถีธรรม

❑ นำฬิกำชีวิต *สรุปผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำง     
๓ส. ๓อ. ๑น.

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

สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย



3ส. 3อ.

 สวดมนต์
- จิตสงบผ่อนคลาย
- เกิดสารสุขซีโรโทนิน

ลดความเครียด  
- นอนหลับดี ลดน้ าตาลในเลือด
 สมำธิ
- จิตตั้งม่ันแนวแน่เกิดปัญญา
- เกิดสารสุขเมลาโทนิน จิตสงบ 

ลดความเครียด นอนหลับดี
- เพิ่มภูมิต้านทานป้องกันและรักษาโรค

เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต
 สนทนำธรรม
- ฉลาดรู้เท่าทันการด าเนินชีวิต
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย          

3ส. 3อ. 1น.

 อำหำรวิถีธรรม
- บริโภคพอประมาณด้วยการพิจารณา
ก่อนทานด้วยหลักธรรมโภชเนมัตตัญญูตาและโยนิโส
มนสิการ
- มีสติ ลดหวาน มัน เค็ม
- อาหารครบ5หมูต่ามสดัส่วน 2:1:1 (ผัก : โปรตีน : ข้าว)
- ทานมื้อหนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็นเว้นดึก
 ออกก ำลังกำย วิถีธรรม
- ครั้งละ 30 นาที/วันสัปดาห์ละ 3-5 วัน
- เดินจงกรม
- ออกก าลังกายวิถีธรรม วิถีไทย
- กราบเบญจางคประดษิฐ์
- SKT
 อำรมณ์ 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 าตาลในเลือดลงลง   

ร้อยละ 70
- ความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 80
- มีความพึงพอใจร้อยละ 85

สรุปคุณลักษณะและประสิทธิผลของกำรปฏิบตัิ 3ส.3อ.1น.

 นำฬิกำชีวิต วิถีธรรม วิถีไทย
สรุปผลกำรปฏิบัติ

3ส. 3อ. 1น. ของผู้มีภำวะเสี่ยง
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 



กำรสร้ำงนวัตกรรมบูรณำกำร 3ส.3อ.1น. เพ่ือสุขภำพ คุณภำพชีวิตดี วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ กำยฟิต จิตดี มีปัญญำ พำชีวีมีสุข/กำรศึกษำเป็นเลิศ/ภำระงำนเป็นเลิศ/อำยุยืน

กายฟิต จติดี

สุขภำพ-คุณภำพชีวิตดี 
อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

▪ อำหำรวิถีธรรม บริโภคพอประมำณ เน้นผัก ลดหวำน มัน 
เค็ม มีสัดส่วน 2:1:1 (ผัก ผลไม้ : โปรตีน : ข้ำว,แป้ง)

▪ ออกก ำลังกำย วิถีธรรม เดินจงกรม, โยคะ, มณีเวช
▪ เบญจศีล เบญจธรรม
▪ พูดดี ท ำดี 

▪ สวดมนต์ เกิดสำรสุข คลำยเครียด ป้องกัน/รักษำโรค
▪ สมำธิ จิตตั้งมั่น สงบ เกิดสำรสุข เพิ่มภูมิต้ำนทำน   

ป้องกัน/รักษำโรค
▪ คิดดี มีคุณธรรม จริยธรรม
▪ อำรมณ์ดี ปล่อยวำง สังสรรค์ สำมัคคี

▪ สนทนำธรรม
▪ ปฏิบัติ สุ.จิ.ปุ.ลิ 
▪ ปฏิบัติ ศีล สมำธิ ปัญญำ
▪ ฉลำดรู้เท่ำทันโรค/โลก
▪ ฉลำดทำงอำรมณ์
▪ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ด้วย 3ส. 3อ. 1น.

▪ ใช้นำฬิกำชีวิต วิถีธรรม
▪ ใช้สติควำมระลึกได้ สัมปัชัญญะ ควำมรู้ตัว
▪ ใช้สมำธิ ตั้งจิตมั่น วิปัสสนำ กัมมัฎฐำน
▪ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
▪ พรหมวิหำร 4, พลธรรม 5
▪ สัปปุริสธรรม 7
▪ อิทธิบำท 4 ธรรมน ำสู่ควำมส ำเร็จ
▪ ปฏิบัติอำยุวัฒนธรรม (อำยุสสธรรม 5)
▪ ด ำเนินชีวิต วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

มีปัญญำ
พำชีวีมีสุข/ 
กำรศึกษำเป็นเลิศ/
ภำระงำนเป็นเลิศ/
อำยุยืน



โครงกำร
ประชำรัฐ 

ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
โดย 

กบรส.สป.สธ., 
กพล.กพทล./

มูลนิธิอุทัย สุดสุข
และเครือข่ำยองค์กร

เอกชน

ปี 2560
1) โครงกำรพัฒนำรูปแบบสุขภำพดี วิถีธรรม (วิถีไทย) ในกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพตนเองแบบบูรณำกำร เขต 9
2) โครงกำร พัฒนำศักยภำพของกำรติดตำมและประเมินผลงำน เขต 9
3) โครงกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย จ. กำญจนบุรี

ในปี 2561
1) ขยำยโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
เรื้อรัง เขต 9

2) โครงกำรสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
จ.ปทุมธำนี

ปี 2562
โครงกำรขยำยต ำบลต้นแบบสุขภำพดี

วิถีธรรม วิถีไทย ในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ ป้องกัน และควบคุมโรคเรื้อรัง

เขต 9 และ          จ. ปทุมธำนี

ปี 2553
โครงกำรหมู่บ้ำนสุขภำพดี วิถีพุทธ 

(ศึกษำหำรูปแบบใน 4 จังหวัด 1 เขต
กทม.  : สระบุรี อุบลรำชธำนี 

นครสวรรค์  สุรำษฎร์ธำนี                   
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ)

ปี 2554
ขยำยผลจัดตั้งค่ำยสุขภำพดี  

วิถีพุทธ (ณ ส ำนักศึกษำและปฏิบัติ
ธรรมพระพุทธิวงศมุนี อ.ไทรโยค

จ.กำญจนบุรี)

ปี 2555-2556 
1) พัฒนำรูปแบบโครงกำรสร้ำงสุขภำพ  

วิถีพุทธ และโครงกำรรักษำพยำบำล    
วิถีพุทธ

2) พัฒนำโครงกำรหมู่บ้ำนสุขภำพดี     
วิถีพุทธ จังหวัดลพบุรี

ปี 2557
ประยุกต์ใช้รูปแบบสร้ำงสุขภำพ             

วิถีพุทธ ใน 12 หมู่บ้ำน/ชุมขน และ
รูปแบบรักษำพยำบำล  วิถีพุทธ

12 โรงพยำบำล  ใน 12 เขตสุขภำพ

ปี 2558
1) สัมมนำระดับชำติ เรื่อง

พัฒนำนโยบำยแห่งชำติ  
สุขภำพดี  วิถีธรรม    
วิถีไทย 

2) บูรณำกำรองค์ควำมรู้   
หลักธรรมของ 5 ศำสนำ : 
พุทธ อิสลำม คริสต์ 
พรำหมณ์ - ฮินดู  
ซิกข์ ในกำรดูแลสุขภำพ

ปี 2559
สัมมนำทำงวิชำกำร กำรดูแลสุขภำพ ด้วยหลัก          
วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เขต 9 
ภำยใต้ โครงกำรต ำบลจัดกำรสุขภำพตนเอง

แบบบูรณำกำร เขต 9  

เครื่องมือ 3ส 3อ 1น

ปี 2564
สัมมนำและประกำศนโยบำยแห่งชำติ 
สุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
และบูรณำกำรในโครงสร้ำงระบบบริกำร
สุขภำพ/ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมฯ สู่นโยบำยแห่งชำติ
ปี 2563

1) โครงกำรศึกษำวิจัย/วิจัยและ   
พัฒนำสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย             
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2) เตรียมพัฒนำนโยบำยแห่งชำติ 
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย



วิวัฒนำกำรสุขภำพดี วิถีธรรม สู่นโยบำย สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สธ. 2564 - 2570 

วิถีใหม่

วิถีธรรม

กำรแพทย์ผสมผสำน

วิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรสุขภำพดีวิถีพุทธ          สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง        นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สธ.  2564 - 2570 

ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชำติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน



ปลัด สธ. (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
*ลงนำมเห็นชอบ : นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2564-2570

❖ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563

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



1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีสุขภำพดี  วิถีใหม่  สำมำรถพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพได้ด้วยกำรน ำ
หลักธรรมของแต่ละศำสนำมำปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณำ
กำรกับหลักกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข กำรแพทย์แผนปัจจุบัน กำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก 

2.   ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสหวิทยำกำร บุคลำกร และระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถสนับสนุนระบบ  
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชน 

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

สำระส ำคัญนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                   
พ.ศ. 2564-2570



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 วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกัน ควบคุมและบ ำบัดรักษำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งปัญหำสุขภำพอื่นที่เหมำะสม

๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพและคุณภำพชีวิตในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง



ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

๑.๒

แนวคิดกำรบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนโครงกำร
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ)



ระดับบริหำร สป.สธ., สสส.
พัฒนำระบบสุขภำพและ

สำธำรณสุขพ้ืนฐำน

สปสช. 
สื่อสำรนโยบำย  

กองทุนสุขภำพต ำบล

สบส. 
พัฒนำ

ควำมเข้มแข็ง อสม.

กรมอนำมัย
พัฒนำสุขภำพ

พระสงฆ์ - ผู้สูงอำยุ

สสว.สป.
ส ำนักงำนเลขำนุกำรและ
ประสำนกำรขับเคลื่อน

กบรส.
พัฒนำระบบรูปแบบและ

กลไกเกี่ยวกับบริกำรสุขภำพ

สสป.
พัฒนำระบบและ

บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

ศปท.
ประสำนกำรพัฒนำศักยภำพ

ข้ำรำชกำร  วิถี สธทศ.
กระทรวง วิทยากร/Coach 

ส่วนกลาง
จัดประชุมสัมมนา
สื่อสารนโยบายฯ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากรแกนกลาง การบริหารจัดการ
และขับเคลื่อน

การด าเนินงานโครงการฯ 

- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริกาส่งเสริม
สนับสนุน  Service plan

- กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพร่วมจัดท า
ตัวช้ีวัดและร่วมขับเคลื่อนติดตาม
ประเมินผล

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ  
บูรณาการการด าเนินงานกับ 

สธทศ. ในระบบสุขภาพ/
ระบบบริการปฐมภูมิ  

กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม

เขตสุขภำพ ทุกเขตสุขภาพ สปสช. เขตเผยแพร่และ
สนับสนุนงบประมาณ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากร
เขตทุกเขต

สร้างการมีส่วนร่วม  
บูรณาการงาน และ

เชื่อมโยงเครือข่าย และ
การติดตามประเมินผล

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ     
บูรณาการ วิถี สธทศ.

- พัฒนารูปแบบและกลไกระบบ
สุขภาพ บูรณาการวิถี สธทศ. 

- สนับสนุนงบประมาณ ในการ
ขับเคลื่อนและขยายผล

- ร่วมกับหรือสนับสนุนงาน       
หน่วยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือ           
ได้รับมอบหมาย

- ประสานการติดตามประเมินผล

- สร้างการมีส่วนร่วม บูรณาการ
งาน และเชื่อมโยงเครือข่าย

- ประสานและเชื่อมโยงบูรณาการ
กับบริการ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ 
และบริการเฉพาะ

- บูรณาการด าเนินการในระดับ
พื้นที่โดยใช้กลไก พชอ.

- พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการวิถี สธทศ. 
ทุกระดับ                    

- การสื่อสารพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

จังหวัด ทุกจังหวัด เผยแพร่และสนับสนุน
งบประมาณ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากรจังหวัด สร้างการยอมรับ
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ระดับจังหวัด

อ ำเภอ ทุกอ าเภอ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น(เทศบาล)

อบรมชมรม/สธ.
ทุกอ าเภอต้นแบบ/

จังหวัด

พระวิทยากรจังหวัด อ าเภอ
ต้นแบบ

พัฒนาทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อน
และด าเนินการในระดับพื้นท่ี

โดยใช้กลไก พชอ.
ต ำบล ทุกต าบล กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพต าบล
อบรมชมรม/สธ.

ทุกต าบลต้นแบบ/
จังหวัด

พระวิทยากร 1 
ต าบลต้นแบบ  

พระคิลานุปัฏฐาก

พัฒนาทีมปฏิบัติการ และ 
Coaching ระดับต าบล และ
ติดตามเสริมพลังการบูณา

การระดับพ้ืนท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงบริการ
และระบบบริการปฐมภูมิและแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว

- พัฒนาบริการและระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ บูรณาการ  วิถี สธทศ.    

- ส่งเสริมให้ประชาชน  มีศักยภาพและมี
ความรู้จัดการสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวบูรณาการ วิถี สธทศ.

- ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงบริการ
และระบบบริการปฐมภูมิและแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว

หมู่บ้ำน/
ชุมชน

ร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน
ในทุกต าบล

กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

1 ศสมช.ต้นแบบ/
ต าบล/อ าเภอ/จงัหวัด

พระภิกษุที่เสี่ยง/อาพาธโรค 
NCD

ติดตามเสริมพลัง
การบูณาการระดบัพ้ืนท่ี

ศูนย์        
กำรเรียนรู้

1 อ าเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

1 ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

1 อ าเภอ/จังหวดัต้นแบบ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้

ประชำกร
เป้ำหมำย

ร้อยละ 50 ของกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย DM,HT 
มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ด้วยหลัก   3ส 3อ 1น

(ขยายการอบรมประชากร
เป้าหมาย ท่ีมีปัญหา NCD/ 
Covid-19) วัยท างาน และ

วัยผู้สูงอายุ

อสม.ทุกคน พระภิกษุที่มี
ภาวะเสี่ยง/

อาพาธ ผู้สูงอายุ

ขับเคลื่อนและด าเนินการโครงการฯ 
ระดับต าบลในอ าเภอตน้แบบ บวร.

สออ. ทุกกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย DM,HT
วัยท างาน  และวัยผู้สูงอายุ

องค์กร/บุคลากร/ประชากร
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการปฐมภูมิและแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว
องค์กรและบุคลากร

ในสังกัด สธทศ.



วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/ 2564  วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๔  



รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้งที่ 1/ 2564 วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี วิถีใหม่ฯ 
3.1.๑)  แผนงำนโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนสู่นโยบำย สุขภำพดวีิถีใหม่ฯ
3.1.๒)  โครงกำรอ ำเภอตน้แบบสุขภำพดวีิถีใหม่ฯ เพื่อกำรพฒันำสขุภำพและ

คุณภำพชีวิตของ ผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั  จ.นนทบรุี  
3.1.๓)  โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ส ำหรับ

พระวิทยำกรและพระภิกษ ุที่มีภำวะเสี่ยงและ
อำพำธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี 2565



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)

3.1 ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนบรูณำกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพด ีวิถีใหม่ฯ (ต่อ)
3.1.๔)  โครงกำรสร้ำงเสริมสนับสนุนควำมเข้มแขง็ของ อสม และภำคีเครือข่ำย

สู่สุขภำพดฯี ตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ พ.ศ. 2564 -2570
3.1.๕) กำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพสวนนงนชุในกำรขับเคลือ่นโครงกำรสุขภำพดี

วิถีใหม่ฯ เพื่อกำรแพทย์-กำรสำธำรณสุข  กำรท่องเที่ยว เชิงสุขภำพ 
(Madical , Health & Wellness Tourism)

3.1.๖) หลักสูตรและก ำหนดกำรอบรมทมีวิทยำกรระดบั
กรม กอง ส่วนกลำงสุขภำพด ีวิถีใหม่ฯ รุ่นที่ 1
(หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)



3.๒ ภำคีเครือข่ำยภำครัฐ และภำคเอกชน ที่ร่วมบูรณำกำรกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ

3.3  พื้นที่อ ำเภอต้นแบบขับเคลือ่นสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)



แผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยแห่งชำติสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570

บูรณำกำรในระบบสำธำรณสุขทุกระดับ แผนภำพโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1)   โครงกำร
พัฒนำกลไก
สนับสนุน
วิชำกำรและ
เครือข่ำย
ขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพ       
ดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) โครงกำร
สุขภำพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส าหรับผู้ป่วย 

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเร้ือรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอายุ

๓) โครงกำร
สร้ำงเสริม
สุขภำพดีวัย
ท ำงำน ใน
โรงพยำบำล
(Wellness
Center) 

๔) โครงกำร
สร้ำงเสริม
สนับสนุน      
ควำมเข้มแข็ง 
ของ อสม.และ
ภำคี เครือข่ำยสู่
สุขภำพดี  วิถี
ใหม่ วิถีธรรม   
วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๕)   โครงกำร
อบรมข้ำรำชกำร 
ครองตน       
ครองคน 
ครองงำน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

๗)   โครงกำร
สุขภำพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส ำหรับพระภิกษุ
สำมเณร และ
พระคิลำ
นุปฏฐำก
(พระอำสำสมัคร
ประจ ำวัด 
อสว.)  

๘) โครงกำร
จัดตั้งศูนย์กำร
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 
สุขภำพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ 
พอเพียง : ศูนย์
กำรเรียนรู้ฯ 
ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญำ
จ.นนทบุรี

๙) โครงกำร 
วิจัย /สร้ำง
นวัตกรรม
สุขภำพดี         
วิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐) สัมมนำ
นโยบำยชำติ
สุขภำพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชำติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สสส. +
สสว. +
วพบ. 

นนทบุรี 

สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชำหมออนำมัย๙
องค์กรสมำคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส ำนักอนำมัย
ผู้สูงอำยุ +         
กรมอนำมัย + 
มจร 

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

สมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำล +
สถำบันเชศำสตร์
ผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์ 
+รพ.ศรีธัญญำ + กบรส
+ สสว +กทล

สปสช

๑. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.

๓.1.1



จังหวัดนนทบุรี

๓.๑.๒

โครงกำรอ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ เพื่อกำรพัฒนำ
สุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้มีภำวะเสี่ยง 
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จ.นนทบุรี  



วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อสร้ำงต ำบลต้นแบบสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพฯ โดยมีหมู่บ้ำน/ชุมชน เป็นฐำน 

2. เพื่ออบรมวิทยำกรระดับส่วนกลำง จังหวัด ระดับต ำบล (องค์กรภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อน
โครงกำรคือ บวร.สออ.) ให้ส ำหรับขยำยครอบคลุมทุกต ำบลได้ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ นวัตกรรมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธปัญญำ 

4. เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยงและป่วย
โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง 



กลุ่มวิทยำกรเป้ำหมำย 
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.

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยงและป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ ำนวน 20 คน จำก 1 ต ำบลของอ ำเภอ
เมืองนนทบุรี รวมจ ำนวนวิทยำกรเป้ำหมำยทุกระดับ 60 คนและผู้สูงอำยุเป้ำหมำย 20
รวมทั้งสิ้น 80 คน

กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มวิทยำกรเปำ้หมำย 
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.

ผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสีย่งและปว่ยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง จ ำนวน 20 คน จำก 1 ต ำบลของอ ำเภอเมืองนนทบรุี รวม
จ ำนวนวิทยำกรเป้ำหมำยทกุระดับ 60 คนและผู้สูงอำยุเป้ำหมำย 20 รวมทั้งสิ้น 80 คน

งบประมำณ  : รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 350,000 บำท

กลุ่มเป้าหมาย



1) อ ำเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนนทบรุ ีเป็นอ ำเภอต้นแบบสุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิ
พอเพยีง ในกำรป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดตอ่เรื้อรังและโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอำยุ

2) ประชำชนในอ ำเภอเมืองนนทบรุี มีสุขภำพดขีึ้นด้วยหลักสุขภำพด ีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพยีงท ำให้ประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำร รักษำพยำบำลรำยบคุคล ครอบครัว สังคม ประเทศชำติ

3) ประชำชนในต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนครนนทบรุี มีพฤติกรรมในกำรควบคุม 
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัทีถู่กตอ้ง

4) มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ กำรถ่ำยทอดและประชำสัมพนัธ์ บทเรียนและประสบกำรณ ์และขยำยผลกำร
ด ำเนินงำนไปยังต ำบล อ ำเภอ หรือจังหวัดอื่น ๆ ได้อย่ำงยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



๓.๑.๓

โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ 
ส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุ ที่มีภำวะเสี่ยงและ

อำพำธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี 2565



❖ 1. เพื่อสร้ำงพระวิทยำกรระดับส่วนกลำง (ครู ก.) วิทยำลัยสงฆ์เขต/จังหวัด 
❖ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งวัดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้/กำรศึกษำดูงำน/ 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำกำร/นวัตกรรมสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย     
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 



กลุ่มเป้าหมาย 

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

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



❖ ระหว่ำงเดือน มกรำคม 2565 – กันยำยน 2565

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมำณ

❖ รวมงบประมำณทั้งโครงกำรเป็นเงิน 300,000 บำท
( อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณ )



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

❖ 1) พระวิทยำกรฯ มีสุขภำพดีขึ้นด้วยหลักสุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ท ำให้ประหยัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำร รักษำพยำบำลรำยบุคคล 
ครอบครัว สังคม ประเทศชำติ 

❖ 2) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดและประชำสัมพันธ์ บทเรียนและ
ประสบกำรณ์ และขยำยผลกำรด ำเนินงำนไปยังต ำบล อ ำเภอ หรือจังหวัดอื่นๆ 
ได้อย่ำงยั่งยืน 

❖ 3) มีอ ำเภอต้นแบบฯ ในทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และขยำยผลครอบคลุมทั่ว
พื้นที่อื่น 



๓.๑.๔
โครงกำรสร้ำงเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ อสม.
และภำคีเครือข่ำยสู่สุขภำพดีวิถีใหม่ฯ



วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อพฒันำบทบำทของชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชำกำรทีเ่กีย่วข้องใหเ้ป็น
ศูนย์กลำงของเครอืข่ำยรวมพลังของ อสม. ใน 12 เขตสุขภำพ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย สธทศ.   
ให้ครอบคลุมประชำชนอย่ำงทัว่ถึงต่อเนือ่งและยั่งยืน 

2. เพื่อพฒันำกรรมกำรชมรม อสม.แห่งประเทศไทยและนักวิชำกำรทีเ่กีย่วข้อง   ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทักษะเกีย่วกับหลกักำรสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย    วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อร่วมด ำเนินกำรโครงกำร สธทศ. กับหน่วยงำนตำ่งๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

3. ให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของเครอืข่ำยรวมพลังของ อสม.ทัว่ประเทศ ในกำรขับเคลือ่น
นโยบำย สธทศ. ให้ครอบคลุมประชำชนอย่ำงทั่วถึง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 



วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

➢ จดัอบรมวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กรรมการอสม.ในชมรม 
อสม.แหง่ประเทศไทยและ นกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 61 คน   

➢ จดัตัง้ศนูยป์ระสานงานและขบัเคล่ือนการด าเนินการ
โครงการ สธทศ. สนบัสนุนการสรา้ง นวตักรรมและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธแ์ละขยายผล/จดัท าแนวทางการจดัตัง้และพฒันา
ศนูย ์การเรยีนรู ้



ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 – กันยายน 2565

งบประมำณ

รวมงบประมาณทั้งโครงการเป็นเงิน 461,230 บาท



กลุ่มเป้ำหมำย 

1. กรรมการชมรมส่วนกลาง 2 คน กรรมการภาค 4 ภาค 8 คน และ
กรรมการ จังหวัดในเขตสุขภาพ 12 เขต ระดับละ 2 คน 24 คน = 
รวม 34 คน 

2. นักวิชาการจากส่วนกลาง 3 คน และระดับเขต สบส. 12 เขต           
เขตละ 2 คน  =  รวม 27 คน 

รวมผู้จัด 10 คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 71 คน 



ผลผลิตของโครงกำร 
๑.  มีชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชาการที่เก่ียวข้องให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย      

รวมพลังของ อสม. จ านวน 61 คน ใน 12 เขตสุขภาพ ในการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ให้ครอบคลุม
ประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒.  มีศูนย์กลางเรียนรู้ของเครือข่ายรวมพลังของ อสม. จ านวน 12 แห่งใน 12 เขตสุขภาพ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลลัพธ์ 
๑.  ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ

หลักการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมด าเนินการและบูรณาการ
โครงการ สธทศ. กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๒.  มีศูนย์กลางของเครือข่ายรวมพลังของ อสม. ท าให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาขยายผลในพื้นที่อื่นๆ



ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั

1) มีศูนย์กลางการเรียนรู้ของเครือข่ายรวมพลังของ อสม. ด าเนินงาน สธทศ.        
ในเขตสุขภาพ และขยายผลครอบคลุมทั่วพื้นที่อื่น

2) อสม.ในชมรมและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถน าหลักสุขภาพดีวิถีธรรม    
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนได้

3) ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีภาวะสุขภาพดีขึ้นต่อเนื่อง



ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

๓.๑.๕
กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสวนนงนุชในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรสุขภำพดี วิถีใหม่ฯ เพื่อกำรแพทย์ - กำรสำธำรณสุข  
กำรท่องเที่ยว  เชิงสุขภำพ (Madical , Health & Wellness 
Tourism)



การขยายผลต่อยอดโครงการสานพลังบริษัทสวนนงนุชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย   วิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ 



โครงการสานพลงัเอกชนพฒันาคณุภาพชวีติ 

สรา้งสขุภาพดวีถิใีหม่ 

วถิธีรรม วถิไีทย วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง ปี 2564
วนัที ่22 – 24 มนีาคม 2564

ณ สวนนงนุช จ.ชลบุร ี



วนัที ่22 มนีาคม 2564



วนัที ่22 มนีาคม 2564



วนัที ่22 มนีาคม 2564



วนัที ่22 มนีาคม 2564



วนัที ่23 มนีาคม 2564



วนัที ่23 มนีาคม 2564





วนัที ่23 มนีาคม 2564



วนัที ่23 มนีาคม 2564



วนัที ่24 มนีาคม 2564



วนัที ่24 มนีาคม 2564



วนัที ่24 มนีาคม 2564



วนัที ่24 มนีาคม 2564



วัตถุประสงค์ของโครงการ

• 1. เพื่อสนบัสนนุองคก์รเครอืข่ายภาคเอกชนใหม้ีสว่นรว่มในระบบสขุภาพปฐมภมูิและขบัเคลื่อน การสรา้ง
สขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และขยายผลแนวคิดธุรกิจเชิงสขุภาพ

• 2. เพื่อใหม้ีวิทยากรภาคเอกชนที่มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการสขุภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย    วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถปฏิบตัิและถ่ายทอดเครือ่งมือ 3ส.3อ.1น. จากวิทยากรระดบัหนึ่งสูอ่ีกระดบัหนึ่ง
ตามล าดบั และสดุทา้ยสามารถถ่ายทอดความรู ้การปฏิบตัิสูป่ระชาชนทั่วไปรวมถึงนกัทอ่งเที่ยวที่สมคัรเขา้รว่ม
โปรแกรมผูม้ีภาวะเสี่ยงและผูป่้วยโรคไมต่ิดต่อเรือ้รงัในครอบครวั ในสถานประกอบการ และขยายผลได้

• 3. เพื่อสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนจดัตัง้และพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละนวตักรรมสขุภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีบรกิารตรวจสขุภาพดว้ยตนเองในรูปแบบที่สรา้งสรรค ์ทนัสมยั น่าสนใจ 
เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงความรูด้า้นสขุภาพของประชาชน



บทบาทในการด าเนินการ 

• 1.  แตง่ตัง้คณะกรรมการรว่มสามฝ่าย และคณะอนกุรรมการ /คณะท างาน 

• 2.  สรา้งความรว่มมือกบัภาคราชการ อาทิ  ส  านกับรหิารยทุธศาสตรส์ขุภาพดีวิถีชีวิตไทย ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กองการแพทยท์างเลือก กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรม
ควบคมุโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กรมสขุภาพจิต กรมการแพทย ์
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าช
วิทยาลยั (มจร.) และอื่นๆ ในการสนบัสนนุทางวิชาการ และกลไกอื่นๆ 

• 3.  จดัท าแผนบรหิารจดัการจดัท าขอ้ตกลงความรว่มมือในการขบัเคลื่อนงานรว่มกนักบัภาคเอกชนที่สมคัรใจ
รว่มโครงการ

• 4.  จดัท าแผนและหลกัสตูรสขุภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิง
สง่เสรมิสขุภาพส าหรบัแตล่ะกลุม่วยั 



บทบาทในการด าเนินการ 

• 5.  จดัท าเอกสารแนวทางการด าเนินงาน เอกสารวิชาการ หลกัสตูรและคูม่ือการอบรมวิทยากรแกนน าและ
เครือ่งมืออปุกรณป์ระกอบการเรยีนรู ้

• 6. จดัท าสื่อการเรยีนรู ้สื่อเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ/์ การตลาดเพื่อสงัคม (Social Marketing) 

• 7. ก าหนดกลุม่เปา้หมายและสรา้งการมีสว่นรว่มเครอืข่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยเช่ือมโยงหน่วยบรหิารและบรกิาร
สาธารณสขุทัง้ภาครฐั เอกชน และผูส้นใจในพืน้ที่   

• 8. จดัอบรมกลุม่เปา้หมาย พฒันาเครอืข่ายและขยายผล 

• 9. ก ากบั ติดตาม ประเมินผล ดว้ย CIPP Model [Context (บรบิท หรอืสภาวะแวดลอ้ม) Input
(ปัจจยัน าเขา้) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต/ผลลพัธ/์ผลกระทบ)] หรอืวิธีการอื่นที่
เหมาะสม



บทบาทในการด าเนินการ 

• 10. รว่มกนัจดัการความรู ้ท าการวิจยั พฒันานวตักรรม ในพืน้ที่เพื่อสนบัสนนุ
การศกึษา และการเรยีนการสอน การพฒันาระบบสขุภาพ คณุภาพชีวิต รวมทัง้
ทรพัยากรมนษุย ์เศรษฐกิจ สงัคม

• 11. รว่มกนัออกแบบโปรแกรมการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ จดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และ
ออกแบบสถานที่ฝึกปฏิบตัิสรา้งเสรมิประสบการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มการท่องเที่ยวที่
เอือ้ตอ่สขุภาพ

• ๑๒. ประสานกรมควบคมุโรค กองโรคไมต่ิดต่อในการจดับรกิารสถานีบรกิารตรวจ
สขุภาพดว้ยตนเองในแหลง่ทอ่งเที่ยว



บทบาทในการด าเนินการ 

• 13. ประสานบรษัิทสวนนงนชุพทัยา ในการด าเนินงานรว่มกนั ดงันี ้

• 13.1 จดัหา ออกแบบและปรบัปรุงอาคาร สถานท่ี เพื่อจดัตัง้ศนูยน์วตักรรม และการเรยีนรู ้

• 13.3 จดัหาบคุลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้ 

• 13.3 จดัอบรมแกนน าวิทยากรหลกัสตูรสขุภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และโคช้สขุภาพ   โดยจดัเตรยีมเทคโนโลยี 
อปุกรณแ์ละเครือ่งมือดา้นวิชาการ (เอกสารประชาสมัพนัธ ์คูมื่อการอบรม สื่อประกอบการเรยีนการสอน เครือ่งมือวสัดคุรุภณัฑท์าง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ ฯลฯ) และเทคโนโลยี อปุกรณแ์ละเครือ่งมือสนบัสนนุ (โสตทศันปูกรณ ์สื่อ/วสัดสุ  านกังาน)  

• 13.4 จดัทีมวิทยากรรว่มในการจดัอบรมตามหลกัสตูรของศนูยน์วตักรรม และการเรยีนรูฯ้

• 13.5 เป็นแกนหลกัในการบรหิารจดัการศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้ และสรา้งการมีสว่นรว่มกบัเครอืข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันา
และขยายผลอย่างกวา้งขวางตอ่เน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ

• 13.6 รบัผิดชอบการด าเนินงานดา้นการสื่อสารเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ/์การตลาดเพ่ือ  สงัคม (Social Marketing)  

• 13.7 สนบัสนนุและจดัหางบประมาณในการด าเนินงานและจดัอบรมตามหลกัสตูรของศนูย ์ นวตักรรมและการเรยีนรูฯ้



บทบาทในการด าเนินการ 

• 14. ประสานมลูนิธิอทุยั สดุสขุ ในการด าเนินงานรว่มกนั  ดงันี ้

• 14.1 ใหค้  าปรกึษา สง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้

• 14.5 ประสานการพฒันาหลกัสตูรและองคค์วามรูว้ิชาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

• ทัง้ภาครฐั เอกชน ประชาสงัคม และศาสนา

• 14.6 รว่มเป็นวิทยากรในการอบรมและควบคมุก ากบัใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามขอ้ตกล

• 14.7 ประสานการติดตามเย่ียมเสรมิพลงั และประเมินผลการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการ
เรยีนรูฯ้



บทบาทในการด าเนินการ 

• รว่มมือกบัสถาบนัศาสตรแ์ห่งความสขุและความส าเรจ็(GTO Academy)

• 15.1 รว่มพฒันาหลกัสตูร จดัการความรู ้วิจยัและพฒันานวตักรรม ในพืน้ท่ี  เพื่อสนบัสนนุ

• การเรยีนรู ้การพฒันาระบบสขุภาพ คณุภาพชีวิต รวมทัง้ทรพัยากรมนษุย ์เศรษฐกิจสงัคม

• 15.2 บรหิารจดัการและสนบัสนนุการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้

• 15.3 รว่มเป็นวิทยากรในการจดัอบรมตามหลกัสตูรของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้

• 15.5 จดัหากลุม่เปา้หมายเขา้รว่มอบรม และเครอืข่ายสนบัสนนุการจดัอบรมและขยายผล

• 15.5 รว่มติดตามเย่ียมเสรมิพลงั และประเมินผลการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้

• 15.6 สนบัสนนุทรพัยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของศนูยน์วตักรรมและการเรยีนรูฯ้

• - สื่อสารประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียงเชิงสขุภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทางสื่อต่างๆ 

• - ออกแบบเครือ่งมือและวิธีประเมินผล จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 



ผลผลิตของโครงการ

• 1. มีวิทยากรแกนน าท่ีไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิ หลกัการสขุภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในการสรา้งเสรมิสขุภาพ ปอ้งกนั ควบคมุ บ าบดัรกัษาโรคไมต่ิดต่อเรือ้รงั โดย
เนน้โรคความดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวาน พรอ้มทัง้ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีติดตามประเมินผล สนบัสนนุ
เสรมิพลงัพนกังานในบรษัิทน าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั ในการด าเนินงานโครงการฯ ในพืน้ท่ีรบัผิดชอบดว้ย

• 2. มีองคก์รภาคีเครือข่าย พชอ รว่มสนบัสนนุและขบัเคลื่อนการด าเนินงานโครงการในภาคเอกชนท่ีสนใจ

• 3. พนกังานผูมี้ภาวะเสี่ยงและผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวาน ไดร้บัการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิ 
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพดว้ย 3ส.3อ.1น. 

• 4. มีศนูยก์ารเรียนรูแ้ละนวตักรรมสขุภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ผลลัพธ์

• 1. จ านวนวิทยากรแกนน า ท่ีสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกปฏิบตัิ 3ส.3อ.1น. แก่วิทยากรระดบัลา่ง
ถดัลงไปสามารถเป็นโคช้ถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกปฏิบตัิ 3ส.3อ.1น. แก่พนกังานองคก์ร

• 2. จ านวนผูมี้ภาวะเสี่ยงและผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวานท่ีสามารถปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมดแูลสขุภาพตนเองดว้ยการปฏิบตัิ 3ส.3อ.1น. ได ้มีสขุภาพดี ลดเส่ียง ลดโรคไมต่ิดต่อเรือ้รงั

• 3. ศนูยก์ารเรียนรูแ้ละนวตักรรมฯ สามารถจดักิจกรรมเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิแก่ประชาชน นกัท่องเท่ียว
ผูม้ารบัการอบรม หรอืศกึษาดงูาน รวมทัง้ท  าการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ขยายผลแก่ประชาชนและชมุชน
อ่ืนๆ ได้











ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

๓.๑.๖

หลักสูตรและก ำหนดกำรอบรมทีมวิทยำกรระดับกรม กอง 
ส่วนกลำงสุขภำพดี วิถีใหม่ฯ  รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)



2๗ ตุลำคม 2564
๐๙.๓0 – ๑๐.๐0 น. ลงทะเบียน 
๑๐.๐0 - ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดกำรอบรม 

โดย : นพ.ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๓๐ - ๑๑.00 น. บรรยำย : วิวัฒนำกำร/ นโยบำยสุขภำพดี วิถีใหม่ ฯ (นโยบำย สธทศ.) สู่กำรปฏิบัติ

โดย :  ดร.นพ.อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
1๑.๐0 – 1๒.๐0 น. ตรวจคัดกรองภำวะสุขภำพกำย จิต 

โดย  นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมอนามัย
น.ส.ภวมัย  กาญจนจิรางกูร  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  กรมสุขภาพจิต
นางกัลยกร ไชยมงคล      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
น.ส.สุธาทิพย์  ม่วงสีใส     นักวิชาการสาธารณสุข ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
1๓.๐0 – ๑๓.๓๐ น บรรยำย : Update สถำนกำรณ์และนโยบำยระดับชำติโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง            

โดย : นพ.กฤษฎดา หาญบรรเจิด         ผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค



2๗ ตุลำคม  2564  (ต่อ)
๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐น บรรยำย : แนวคิดและหลักกำรสร้ำงเสริม ป้องกัน ควบคุมและฟื้นฟูสภำพ ด้วยเครื่องมือ     

ปฏิบัติ 3ส. 3อ.1น. ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย  สธทศ. 
โดย  นางสีไพร พลอยทรัพย์        รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์  รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ
1๕.๐0 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม : เข้ำฐำนและฝึกปฏิบัติ 

กลุ่มที่ 1  กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดย : ดร.สมพร เนติรัฐกร        รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

น.ส.เบญจมาศ วังนุราช   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
กลุ่มที่ 2  หลักกำร 3 ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม)

โดย : นางสีไพร  พลอยทรัพย์   รองผูอ้  านวยการกองการแพทยท์างเลือก
นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มที่ 3  หลักกำร 3 อ. (อำหำร ออกก ำลังกำย อำรมณ์) 
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์  รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

น.ส.จิตนภา วาณิชวโรตม์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทย์



2๗ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 หลักกำร 1น. (นำฬิกำชีวิต) 

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง   

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น รับประทำนอำหำรเย็น (อำหำรสุขภำพ)และพักผ่อนตำมอัธยำศัย

18.๔๕ – ๒๐.15 น. บรรยำยพร้อมปฎิบติั : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู              วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร



2๘ ตุลำคม  2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตำ อธิฐำนจิต
โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

07.00 – 0๗.๓0 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม : ทดสอบปอด หัวใจด้วย one mile walk test
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์

นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

0๙.๐0 - 1๐.00 น. บรรยำย กำรบูรณำกำร “กำรแพทย์ผสมผสำน” กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
โดย นางสีไพร พลอยทรัพย์     รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก

๑๐.๐0 - 1๑.00น. บรรยำย :  เทคโนโลยีกำรตรวจคลื่นสมองเพื่อกำรคัดกรองบ ำบัดและกำรประยุกต์หลัก 3ส.
โดย นางสาวนิตยา  สุริยะพัน์    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชฯ โรงพยาบาลศรีธัญญา

1๑.00 – 1๒.00 น. บรรยำย :  กำรกินอยู่แบบไทย ห่ำงไกลโรค และฝึกปฏิบัติ
โดย :  นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)



2๘ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
13.00 – 1๔.๐0  น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : การจัดการอารมณ์

โดย: น.ส.ภวมัย  กาญจนจิรางกูร  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ   กรมสุขภาพจิต

นางกัลยกร ไชยมงคล     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
1๔.๐0 – 1๕.๐0 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) สู่กายฟิต จิตดี มีปัญญา  

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

ดร.สมพร เนติรัฐกร                   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

1๕.๐0 – ๑๗.๐๐ น. บรรยายและดูงาน : ปรัชญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 

โดย ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะวิทยากรสวนนงนุช

17.๐0 – ๑8.๐๐ น. เยี่ยมชมสวนนงนุช
๑8.๐๐ – ๑๘.๔๕ น รับประทานอาหารเย็น (อาหารสุขภาพ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.๔๕ – ๒๐.15 น. บรรยายพร้อมปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต
โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร



2๙ ตุลำคม  2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตำ อธิฐำนจิต

โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู
07.00 – 0๗.๓0 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม : ทดสอบปอด หัวใจด้วย one mile walk test

โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 – 11.๐0 น. อภิปรำย: กำรบูรณำกำร 3ส. 3อ. 1น. กับเครื่องมือของกรม/กองต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดย : ดร.สมพร เนติรัฐกร               รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

11.00 – 12.๐0 น. บทบำทของวิทยำกรในกำรเสริมพลังเพื่อกำรสร้ำงสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
13.00 –15.๐0 น. อภิปรำยท่ัวไป มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดกำรอบรม

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข



ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

๓.๒

ภำคีเครือข่ำยภำครัฐ และภำคเอกชน 
ที่ร่วมบูรณำกำรกำรขับเคล่ือนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ส ำนักงำนบริหำรยุทธศำสตร์
สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย 

คณะกรรมกำรสมำคม
หมออนำมัย

มูลนิธิอุทัย  สุดสุข
นพ.อุทัย  สุดสุข

สสจ./สสอ.
/รพ.สต.

อปท./
ภำคเอกชน

กองกำรแพทย์ทำงเลือก
กรมแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์

ทำงเลือก 

รพ.สังกัด 
ก.สธ

กองบริหำรกำร
สำธำรณสุข 

กองโรคไม่ติดต่อ         
กรมควบคุมโรค

ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ
กรมอนำมัย

ภำคีภำคส่วนต่ำง ๆ 
(รัฐ เอกชน ฯ)

สำยงำนประสำน สำยงำนบังคับบัญชำ

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดวีิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต) ประธำน

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสุขภำพดวีิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ) ประธำน

มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกร 

รำชวิทยำลัย

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต สป

กองสนับสนุนภำค
ประชำชน  กรมสนับสนุน

บริกำรสุขภำพ

สมำคมแม่บ้ำน
สำธำรณสุข

สมำคมข้ำรำชกำร
บ ำนำญ ก.สธ

สวนนงนุพัทยำ

สมำคมคลังปัญญำอำวุโส
แห่งประเทศไทย 

สถำบันศำสตร์แห่ง
ควำมสุขและควำมส ำเร็จ

โครงสร้างการบรหิารจัดการโครงการ

ส ำนักสนับสนุน
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ

สถำบัน
พระบรมรำชชนก

กรมต่ำง ๆ 
ใน ก.สธ.



กำรบูรณำกำรงำนตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ตำมบทบำทของกรม กองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องใน        
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ท้ังภำครัฐ/เอกชน  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1. วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี                                1๑. กองสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๑๒. กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี                    ๑๓. กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ๑๔. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ  กรมการแพทย์
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ๑๕. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
๖. โรงพยาบาลศรีธัญญา ๑๖.ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)           
๗. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ๑๗. กองบริหารการสาธารณสุข สป.
๘. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๙. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี

๑๘. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
๑๙. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(้ศอ.บต.)            

๑๐. กองแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ  
การแพทย์ทางเลือก 

๒๐. ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
๒๑. มูลนิธิอุทัย สุดสุข



มูลนิธิ รพ.
สมเด็จพระ

ยุพราช          
ทุกแห่ง

มูลนิธิ (สอน.) 
ทุกแห่ง

สถาบัน 
(GTO 

Academy)

องค์การ
เภสัชกรรม

สมาคมศิษย์
เก่าพยาบาล 

สธ.

สมาคมแม่บ้าน
สธ.ส่วนกลาง
และสมาคม

สาขาทุกจังหวัด

องค์กร
เครือข่าย

สมัชชาหมอ
อนามัยแห่ง
ประเทศไทย

สมาคม
ข้าราชการ

บ าเหน็จบ านาญ  
สธ.และสมาคม
ชมรมสาขาทุก

จังหวัด

สวนนงนุช 
พัทยา 

มูลนิธิอุทัย 
สุดสุข การบูรณาการหน่วยงาน

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน



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.)

กำรบูรณำกำรหน่วยงำน องค์กรสังกัด สธ.

องค์กรในก ำกับ สธ.และ

สถำบันอุดมศึกษำที่ร่วมขับเคลื่อน



ต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

พื้นที่อ ำเภอต้นแบบขับเคลื่อน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง

๓.๓



เขต จังหวัด อ ำเภอ
1 แพร่ (รพร.) เด่นชัย

สสอ.เด่นชัย
2 เพชรบูรณ์ (รพร.)  หล่มเก่า

สสอ.หล่มเก่า
3 ก าแพงเพชร รพ.พรานกระต่าย

สสอ.พรานกระต่าย
4 นครนายก รพ.บ้านนา

สสอ.บ้านนา
5 ราชบุรี รพ.บางแพ

สสอ.บางแพ
6 ชลบุรี รพ.แหลมฉบัง     

สสอ.ศรีราชา
7 ขอนแก่น (รพร) กระนวน

สสอ.กระนวน



เขต จังหวัด อ ำเภอ
8 สกลนคร (รพร) สว่างแดนดิน

สสอ.สว่างแดนดิน
9 บุรีรัมย์ รพ.สตึก (สธทศ.)

สสอ.สตึก
10 อุบลราชธานี (รพร) เดชอุดม

สสอ.เดชอุดม
11 สุราษฎร์ธานี พุนพนิ WC

สสอ.พุนพิน
12 ปัตตานี ไม้แก่น WC

สสอ.ไม้แก่น
13 กทม. 6 แห่ง 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48นาควัชรอุทิศ

เขตหนองแขม 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ เขตสายไหม



3.4

กำรเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
และคณะกรรมกำรที่ ปรึกษำสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ



เตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เวลำ รหัส

๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขบัเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี       
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง             
(ครั้งที ่1/2564)

10 พย.64 (13.30 น.) A2

๒ คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (ครั้งที่ 4/2564)

10 พย. 64 (09.00 น. 
เป็นต้นไป) 

C

๓ คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (ครั้งที่ 1/2564) 24 พย. 64 (13.30 น.) A1

๔ คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 5/2564)

8 ธค.64 (09.00 น. 
เป็นต้นไป) 

C



๔.๑ ปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้ง (คณะกรรมกำร , คณะอนุกรรมกำร , คณะท ำงำนฝำ่ยเลขำนุกำรและ
ประสำนงำน และคณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรแกนกลำง สธทศ.) 

4.๒ กำรเสนอแผนพฒันำระบบบริกำร service plan สธทศ. และ KPI Template  ในระบบ
ตรวจรำชกำรปกต ิ(น ำเสนอในวำระเพือ่พจิำรณำในทีป่ระชุม สป.ครั้งที ่๙/๒๕๖๔  โดยรอง
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นพ.ณรงค์ สำยวงศ์) วันที่ ๒๖ ตค. ๖๔ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

4.๓  กำรขอยืมตัวข้ำรำชกำรมำช่วยปฏิบตัิงำนประสำนงำนวิชำกำรและขบัเคลื่อนนโยบำยฯ 
4.๔  กำรเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรที ่

ปรึกษำสขุภำพดวีิถีใหม่ฯ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา



ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนปลงต ำแหน่งผู้บริหำรหลำยต ำแหน่ง  ซึ่งมี       
ควำมจ ำเป็นจะต้องปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบนัส ำหรับ
คณะกรรมกำร, คณะอนุกรรมกำร , คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและ
ประสำนงำน , และคณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรแกนกลำง ตำมค ำสั่งเอกสำร
ที่แนบ มำพร้อมนี้

๔.1



B1 
อนุกรรมกำรแผนงำนและวิชำกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขบัเคลื่อนนโยบำย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

A2 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

A1 
คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B2 
อนุกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B3 
อนุคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

A3 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

C คณะท ำงำนเลขำนุกำรและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

D   คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรแกนกลำงน ำขับเคลื่อนนโยบำย สธทศ. 



กำรเสนอแผนพัฒนำระบบบริกำร service plan สธทศ. และ KPI 
Template  ในระบบตรวจรำชกำรปกติ (น ำเสนอในวำระเพื่อพิจำรณำ          
ในที่ประชุม สป.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  โดยรองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข          
(นพ.ณรงค์ สำยวงศ์) วันที่ ๒๖ ตค. ๖๔ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

๔.2



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วถิธีรรม วถิไีทย  
วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

• จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561

• จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน หรือ 

1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียง

ร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน  บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 ล้านคน ท าให้อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวาน ในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน 

คำดกำรณ์ว่ำควำมชุกของโรคเบำหวำนจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง

5.3 ล้ำนคน ภำยในปี 2583 ประเทศไทยต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดูแลรักษำโรคเบำหวำนประมำณ 12,000  ล้ำนบำทต่อปี  

หลักกำรและ
เหตุผล



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วถิธีรรม วถิไีทย  
วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ด าเนินการ

จัดท าการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  

พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ขึ้นเพื่อขยายการน ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้เครื่องมือ ๓ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) ๓อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) ๑น (นาฬิกาชีวิต) เพื่อ

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีทักษะการใช้เครื่องมือดังกล่าว ในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงส าคัญ คือ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจ าวันในเรื่องการรับประทาน

อาหาร การออกก าลังกาย ภาวะสุขภาพจิต การมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่ม

แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยได้รับการดูและรักษาไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

หลักกำรและ
เหตุผล



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม
วถิธีรรม วถิไีทย  วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

หมวด ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนที่ การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงกำรที่ โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ระดับกำร
แสดงผล

จังหวัด/เขต/ประเทศ

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการฝึกทักษะสามารถใช้เครื่องมือ    
3ส. 3อ. 1น.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ  เกิดโรค 
(ในพื้นที่น าร่อง)



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม
วถิธีรรม วถิไีทย  วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



สมำธิสนทนำธรรม

ออกก ำลังกำย

▪ อิทธิบาท 4
▪ พละ 5

สธทศ.

นำฬิกำชีวิต

▪
อป

ริห
าน

ิยธ
รร

ม
7

วิธีไทย

วิธีเศรษฐกิจพอเพียง

▪ พรหมวิหาร 4
▪ ขันติโสรัจจะ
▪ ทมะ
▪ จาคะ
▪ ศีล5

▪ โภชเนมัตตัญญตุา
▪ มัชฌิมาปฏิปทา
▪ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
▪ อสุภะ
▪ อิทธิบาท 4

สวดมนต์

▪ สติ สัมปชัญญะ
▪ โยนิโสมนสิกำร

อำรมณ์ อำหำร

กำรแพทย์
แผนปัจจุบัน

กำรแพทย์
ทำงเลือก

กำรแพทย์
แผนไทย

กำรแพทย์
แผนไทยพ้ืนบ้ำน

▪
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องท าเอง

▪“กันไว้ ดีกว่าแก้” 

▪
อา

หา
รต

 าห
รับ

ไท
ย

แผนการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วิถีใหม
วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



นัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) 

ครั้งที่ ๓/ 2564

วันพุธที่ ๑๙ มกรำคม 2564  เวลำ 13.00 – 16.30 น.



ธรรมสวัสดี


