
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

อ ำเภอต้นแบบ

วันพุธที่ 22 ธันวำคม 2564 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม MOC ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ตึก สป. อ. 2 ชั้น 1
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ระเบียบวาระการประชุม



1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  สธทศ
๑.๒ การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ



๑.๑ ปรับปรงุแกไ้ขค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรด ำเนินงำน  สธทศ.
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนนโยบำย สธทศ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำย สธทศ.
*  ส าหรับคณะอนุกรรมการ  คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 

สธทศ. อยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ

ค ำสั่ง คกก. A1-A3



๑.๒ การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ
โครงสร้ำง

กำรบูรณำกำร



2. รับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
ครั้งที่ ๒/2564 วันที่ ๒๐ ตค. 2564

รับรองประชุม



๓. เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3.๒ ความก้าวหน้าการน าเสนอนโยบายร่างแผนพัฒนาระบบบริการ service plan
3.3 โครงการที่ผ่านการพิจารณางบประมาณส าหรับองค์กรเอกชนสาธารณ ประโยชน์

เพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

3.๔ โครงการอบรมที่จะด าเนินการต่อไป 
3.๕ เตรียมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาสุขภาพดี      

วิถีใหม่ฯ วันที่ ๖ มกราคม 6๕ เวลา 13.30น.
3.๖ เตรียมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ           

(ครั้งที่ 1/256๕) วันที่ ๑๗/๒๔ มกราคม 6๕ เวลา 13.30 น



3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.



โครงการสานพลังเอกชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564  ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

๓.๑.๑   การอบรมการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ อบรมวิทยากรภาคเอกชน  
ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

สวนนงนุช



ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรภาคเอกชน
ก ำหนดกำรอบรม



ประชาสมัพันธ์การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ สธทศ. (๑ วัน / ๒ วัน / ๓ วัน )

คลิป PR

คลปิประชำสมัพนัธ์
กำรท่องเท่ียว

โปสเตอรป์ระชำสมัพนัธ์
กำรท่องเท่ียว



โปรแกรมทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ สธทศ. (๑ วัน / ๒ วัน / ๓ วัน ) Package
1 วัน

ก ำหนดกำร
1 วัน



โปรแกรมทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ สธทศ. (๑ วัน / ๒ วัน / ๓ วัน ) Package
๒ วัน

ก ำหนดกำร
2 วัน



โปรแกรมทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ สธทศ. (๑ วัน / ๒ วัน / ๓ วัน ) Package
๓ วัน

ก ำหนดกำร
3 วัน



๓.๑.๒   การด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพดวีิถีใหม่วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง     
ส าหรับวทิยากรส่วนกลาง 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 สวนนงนุชพทัยา จ.ชลบุรี



ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง
ก ำหนดกำรอบรม



วิทยากร สธทศ. ระดับกรม จ านวน  28 คน

กรมอนามัย
น.ส.จุฑำภัค เจนจิตร
น.ส.รัชนี บุญเรืองศรี
นำยสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน

ว่ำที่ร.ต.มณฑล หวำนวำจำ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นำยสุรกติ ฉัตรเจริญพัฒน์
นำยกิตติพงศ์  ศุภสิริธนรักษ์

น.ส. ธัญชนก ขุมทอง

กรมสุขภาพจิต
น.ส.ภวมัย  กำญจนจิรำงกูร

นำงกัลยกร ไชยมงคล 
นำงสำวนิตยำ  สุริยะพันธ์    

กรมควบคุมโรค
น.ส.เบญจมำศ วังนุรำช

ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
นำงนวลฉวี เนตรแสงทิพย์

น.ส.สุธำทิพย์ ม่วงสีใส
ดร.สุดำฟ้ำ วงศ์หำริมำตย์

ดร.สมพร เนติรัฐกร

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

นำงสีไพร พลอยทรัพย์ 
นำงสำวนำรีรัตน์ ทับทอง 
น.ส.นิสำชล  พลอยทรัพย์ 

กรมการแพทย์ 
น.ส.จิตนภำ  วำณิชวโรตม์

สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ดร.วิไลพร ข ำวงษ์

นำงปำริชำติ แว่นไวศำสตร์

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ดร.นพ.อุทัย สุดสุข

นพ.มำนิต ธีรตันติกำนนท์

นำงพัชรินทร์ กสิบุตร

ดร.ศิวรำ เธียระวิบูลย์

นำยชลำทร ใจซื่อกุล

พระมหำวรวุฒิ วรวิญญู 



3.1.3 การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับบคุลากรส่วนกลาง (รุ่นที่ ๑) ปี ๒๕๖๔ 

วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



ภาพกิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบัติการข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สธทศ.



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

วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 



3.1.4 การด าเนนิงานอบรมเชิงปฏิบตัิการข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน 
สุขภาพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรบัข้าราชการใหม่ (รุ่นที่ ๒) 

วันที่  ๒ กันยายน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting) 
ณ กองบรหิารทรพัยากรบคุคล สป. 



อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ 

ครองตน ครองคน ครองงาน สธทศ. ส าหรับข้าราชการใหม่ (รุ่นที่ ๒) 
ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. 

ตำรำงอบนมสัมมนำ



การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดีส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ. 
1. การมอบนโยบาย ข้าราชการ “ครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

รายละเอียดขอบเขตของหลักสูตร แบ่งเป็น ๕ หมวดและแบ่งตามระยะเวลาด าเนินการ มีรายละเอียดขอบเขตวิชาและระยะเวลาในหลักสูตร

2) นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการ ครองตน ครองคน ครองงาน ของข้าราชการในยุควิถีใหม่ 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค:์ 1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้และ

มีส่วนร่วมขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
2. เพื่อให้ มีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน 

ด้วยหลักธรรมาภิบาลบนฐานแห่งสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขต: - ความหมายของ นโยบาย สุขภาพดีวิถีใหม่   วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  และนิยามส าคัญ
- กลไกการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- กรอบแนวคิดของกระบวนการด าเนินการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี  

วิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการและแนวทางครองตน ครองคน ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ พอเพียงของข้าราชการในยุควิถีใหม่

1.1 หมวดปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าท่ี จิตส านึกของการเป็นข้าราชการท่ีมีคุณธรรม



๓.1.5 การประชุมนโยบายสุขภาพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง
ส าหรับนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวขอ้ง 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม  2564
ณ โรงแรมบัดดี ้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ



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

เพื่อเตรียมกำรจัดประชุมวิทยำกรเขตและจังหวัด 
เพื่อเป็นทีมวิทยำกรสนับสนนุกำรพัฒนำอ ำเภอต้นแบบ สธทศ





3.๒ ความก้าวหน้าการน าเสนอนโยบายร่างแผนพัฒนาระบบบริการ 
service plan

3.๒.๑  น าเสนอร่างแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขา  สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม      
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และ KPI Template  ในระบบตรวจราชการปกติน าเสนอ ในที่
ประชุมส านักตรวจราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมประชุมส านักตรวจ
ราชการ

3.๒.๒  เตรียมเสนอร่างแผนพัฒนาเสนอระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่         
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และ KPI Template  ในระบบตรวจราชการปกติ                
ต่อที่ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย 

สาขาสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และ KPI Template สธทศ. 

ในระบบตรวจราชการกรณีปกติ

น าเสนอโดย
ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์   

ส านักงานเลขานุการโครงการพัฒนากลไกสนบัสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสรมิสขุภาพดี วิถีใหม่                      
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 

ร่างแผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan 



ล าดับการน าเสนอ

๑. หลักการและเหตุผล การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิี
ใหม วถิธีรรม วิถีไทย  

วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๒. แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วถิธีรรม วถิี
ไทย  

วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 
(KPI Template สธทศ. 

ในระบบตรวจราชการกรณีปกติ)



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

จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกโรคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเปัจจุบันประชำกรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบำหวำนถึง 4.8 ล้ำนคน หรือ 1 

ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบำหวำน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ในจ ำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยและดูแลรักษำเพียงร้อยละ 

35.6 หรือเพียง 2.6 ล้ำนคน  บรรลุเป้ำหมำยในกำรรักษำได้เพียง 0.9 ล้ำนคน ท ำให้อัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคเบำหวำน 
ในเมืองไทยมีมำกถึง 200 รำยต่อวัน ซึ่งสำเหตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจำกหลำยปัจจัยดังตำรำงต่อไปนี้ 

คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง

5.3 ล้านคน ภายในปี 2583 ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาโรคเบาหวานประมาณ 12,000  ล้านบาทต่อปี  

หลักการ
และเหตุผล

ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์โรค NCDs พ.ศ.๒๕๖๒ (กองโรคติดต่อ , ๒๕๖๒ )

1



สถานะสุขภาพ : โรคเบาหวาน
ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ปี พ.ศ. 2546-2547, 2551-2552, 2557-2558 และ 2562-2563

พบในเพศหญิง สูงกว่า เพศชาย พบมากในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงสุดในช่วงอายุ 60-79 ปี



สถานะสุขภาพ : โรคความดันโลหิตสูง
ความชุกของโรคความดันโลหติสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

พบในเพศชาย สูงกว่า เพศหญิง พบมากในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงสุดในช่วงอายุ ≥80 ปี

แหล่งข้อมูล: รำยงำนกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย (NHES) ปี พ.ศ. 2546-2547, 2551-2552, 2557-2558 และ 2562-2563

ร้อยละของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ ๒๑.๔ ในปี 255๑ เป็นร้อยละ ๒๕.๔ ในปี 256๓ 





การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วถิธีรรม วถิไีทย  
วถิีเศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชนตำมบริบทของพื้นที่ จึงได้

ด ำเนินกำรจัดท ำการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ขึ้นเพื่อขยำยกำรน ำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพดีวิถี

ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เครื่องมือ ๓ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) ๓อ (อาหาร 

ออกก าลังกาย อารมณ์) ๑น(นาฬิกาชีวิต) เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) นอกจำกนี้ยังเป็นกำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้

มีทักษะกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำว ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

หลักการ
และเหตุผล



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม
วถิธีรรม วิถีไทย  วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนที่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ระดับการ
แสดงผล

จังหวัด/เขต/ประเทศ

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
ที่ได้รับการฝึกทักษะสามารถใช้เครื่องมือ 3ส.3อ.1น.ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดันโลหิตสูง รวมทั้งการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019       
(โควิด-19) ในพื้นที่น าร่อง ๑๓ เขตสุขภาพ

2



แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม
วถิธีรรม วิถีไทย  วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

1. สถานบริการสุขภาพมีการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน า
องค์ความรู้และเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. มาออกแบบชุดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง รวมทั้งการแก้ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ในความรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพ
ได้รับความรู้และฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งการแก้ปัญหา
การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ.และประชาชน ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วตัถปุระสงค์

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

42



สมาธิสนทนาธรรม

ออกก าลังกาย
▪ สติ สัมปชัญญะ
▪ อิทธิบำท 4
▪ พละ 5

สธทศ.

นาฬิกาชีวิต

▪
อป

ริห
ำน

ิยธ
รร

ม
7

วิธีไทย

วิธีเศรษฐกิจพอเพียง

▪
ท ำบุญตักบำตร

▪ ขันติโสรัจจะ
▪ พรหมวิหำร 4
▪ ทมะ
▪ จำคะ
▪ ศีล5

▪ โภชเนมัตตัญญตุา
▪ โยนิโสมนสิการ
▪ มัชฌิมาปฏิปทา
▪ อสุภะ
▪ อิทธิบาท 4

สวดมนต์
▪ จิตสงบ เกิดสารสุข 
ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง

อารมณ์ อาหาร

การแพทย์
แผนปัจจุบัน

การแพทย์
ทางเลือก

การแพทย์
แผนไทย

การแพทย์
แผนไทยพ้ืนบ้าน

▪
สุขภำพดีไม่มีขำย ถ้ำอยำกได้ต้องท ำเอง

▪ “กันไว้ ดีกว่ำแก้” 

▪
อำ

หำ
รต

 ำห
รับ

ไท
ย

สรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วถิธีรรม วถิไีทย  วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)

วิถีธรรม

นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็น

เครื่องมือปฏิบัติในการสร้าง

สุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค

เรื้อรัง ด้วยการบูรณาการหลักการ

แพทย์ การสาธารณสุข และวิถี

พุทธธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ใช้ช่ัวโมงเวลา ของ

นาฬิกาชี้น าการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวัน ตามหลัก ๓ส.๓อ. ๑น.

▪ จิตตั้งม่ัน เกิดสารสุข
ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง

▪ สื่อสารสองทาง เกิด
ปัญญาแก้ปัญหาชีวิต



3.3 โครงการที่ผ่านการพิจารณางบประมาณส าหรับองค์กร
เอกชนสาธารณ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ 2565 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



จังหวัดนนทบุรี

๓.3.1

โครงการอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ เพื่อการพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะเสี่ยง 
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จ.นนทบุรี

ได้รับอนุมัติงบประมาณ 350,000 บาท
จากงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สบส.



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

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

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธปัญญา 

4. เพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 



กลุ่มวิทยากรเป้าหมาย 
1) วิทยำกรส่วนกลำง 15 คน และผู้จัดกำรอบรม 5 คน ของกระทรวงสำธำรณสุข จำกกรม

กอง ที่เกี่ยวข้องรวมจ ำนวน 20 คน 
2) วิทยำกรจังหวัด 8 คน และผู้จัดกำรอบรม 2 คน รวมจ ำนวน 10 คน 
3) วิทยำกรอ ำเภอ เทศบำลเมืองนนทบุรีและผู้จัดกำรอบรม 15 คน
4) องค์กรภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนโครงกำรฯ บวร.สออ.

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

กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มวิทยากรเปา้หมาย 
1) วิทยำกรส่วนกลำง 15 คน และผู้จัดกำรอบรม 5 คน ของกระทรวงสำธำรณสุข จำกกรมกอง ที่เกี่ยวข้อง

รวมจ ำนวน 20 คน 
2) วิทยำกรจังหวัด 8 คน และผู้จัดกำรอบรม 2 คน รวมจ ำนวน 10 คน 
3) วิทยำกรอ ำเภอ เทศบำลเมืองนนทบุรีและผู้จัดกำรอบรม 15 คน
4) องค์กรภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนโครงกำรฯ บวร.สออ.

ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและปว่ยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง จ านวน 20 คน จาก 1 ต าบลของอ าเภอเมืองนนทบรุี รวม
จ านวนวิทยากรเปา้หมายทุกระดับ 60 คนและผู้สูงอายุเป้าหมาย 20 รวมทั้งสิ้น 80 คน

งบประมาณ  : รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 350,000 บาท ( อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ )

กลุ่มเป้าหมาย



๓.๓.2
โครงการอบรมสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

ส าหรับพระวิทยากรและพระภิกษุ ที่มีภาวะเสี่ยงและ
อาพาธโรคไม่ติดต่อเรี้องรัง 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 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
1.2 เกิดศูนย์กำรเรียนรู/้กำรศึกษำดูงำน ฯ อย่ำงน้อย 1 แห่ง 6

❖ 2) กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ 
อบรมพระวิทยำกรแกนน ำ สธทศ. ส่วนกลำง (ครู ก.) ได้แก่ คณำจำรย์หรือนิสิต
ส่วนกลำงของ มจร. จ ำนวน 36 รูป 



3.๔ โครงการอบรมที่จะด าเนินการต่อไป 
3.๔.๑  หลักสูตร อบรมทีมวิทยำกรระดับเขตสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ 

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ณ .สวนนงนุช พัทยำ จ.ชลบุรี จ ำนวน ๒ รุ่น  
- รุ่นที่ ๑   วันที่  ๑๙-๒๑  มกรำคม    พ.ศ ๒๕๖๕  
- รุ่นที่ ๒   วันที่   ๒-๔     กุมภำพันธ์  พ.ศ ๒๕๖๕



เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล รพ.สต.
รุ่น 1 19-21 มกราคม 2565

2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่ำ 9 14
3 ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย 14 16
7 ขอนแก่น กระนวน 9 12
8 สกลนคร สว่ำงแดนดิน 18 20
9 บุรีรัมย์ สตึก 12 13
5 สุพรรณบุรี สำมชุก 7 10

รวม 69 85



เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล รพ.สต.

รุ่น ๒ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565
1 แพร่ เด่นชัย 5 8
4 นครนำยก บ้ำนนำ 10 13

10 อุบลรำชธำนี เดชอุดม 16 25
6 ชลบุรี หนองใหญ่ 5 8

11 สุรำษฎร์ธำนี รพ.พุนพิน
รพ. ท่ำโรงช้ำง

16 14

12 ปัตตำนี ไม้แก่น 4 4
13 กรุงเทพมหำนคร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 48

นำควัชรอุทิศเขตหนองแขม
6 6

รวม 62 78



3.๕   เตรียมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ  
คณะกรรมการที่ปรึกษาสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
วันที่ ๖ มกราคม 6๕   เวลา 13.30น.



A3 คณะกรรมการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย

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            

C คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน สธทศ.)  ครั้งที่ ๑/2565
วันท่ี 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม Focus ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตึก สป







3.6 เตรียมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (ครั้งที่ 1/256๕) วันที่ ๑๗/๒๔ 
มกราคม 65 เวลา 13.30 น

รอน ำเรียนสมเด็จพระมหำธีรำจำรย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
กรรมกำรมหำเถระสมำคม เจ้ำอำวำสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม   
เพ่ือก าหนดวันประชุม



๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษาการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            
1.1 องค์ประกอบ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ประธานที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองประธานที่ปรึกษา
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาอิสลาม ที่ปรึกษา
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาคริสต์ ที่ปรึกษา
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ปรึกษา
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาซิกข์ ที่ปรึกษา
นายอุทัย  สุดสุข
ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

ที่ปรึกษา

พระมหาทวี โพธิเมธ ี
เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา 

เลขานุการที่ปรึกษา

พระครูใบฎีกาทิวากร อาภากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา

นางสุขใจ  พนชิศักดิ์พัฒนา  
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สธ.

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา

นางพัชรินทร์ กสิบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กรมอนามัย

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา

ค ำสั่ง คกก. A1-A3



๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. กับโครงสร้างระบบ

สุขภาพ
4.1.๑ ระดับส่วนกลำง
4.1.๒  ระดับเขต (๑-๑๒ เขต)
4.1.๓  ส่วนภูมิภำค 

4.๒ กลไกการขับเคลื่อนขบัเคลื่อนนโยบาย สธทศ. กับโครงสรา้งระบบสขุภาพ



4.1 แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย    
สธทศ. กับโครงสร้างระบบสุขภาพ



การบูรณาการระดับส่วนกลาง/กรม 

กรมอนามัย

ส านักโภชนาการ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กองสุขศึกษา

กรมสุขภาพจิต
กองส่งเสริมและพัฒนา

สุขภาพจิต 
โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

สสว. 
สสป. 
กบรส. 
ศปท.

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กองการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์ 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร–

เพื่อผู้สูงอายุ

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นนทุบรี

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 



การบูรณาการระดับเขต

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัย(ศอ.)1-12

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (กทม)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 - 12

กรมสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตรที ่1 – 13

กรมควบคุมโรค
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)1-12
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (กทม)

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพ ท่ี 1-13

กรมการแพทย์
ส านักวิชาการกรมการแพทย์

- สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวร - เพื่อผู้สูงอายุ 

เครือข่ายหมออนามัย
๙ องค์กร

สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เขตละ ๑ แห่ง

กรมการศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

กรุงเทพมหานคร
- ส านักอนามัย (กองส่งเสริมสุขภาพ  กองการพยาบาลสาธารณสุข 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
งำนแพทยแ์ผนไทยส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั



การจัดการ กลไกจังหวัด สธทศ.

บทบาท สสจ. ในฐานะ กลไกทางวิชาการของทกุกรม

นโยบาย + องค์ความรู้  3ส 3อ 1น ออกแบบใหเ้หมาะสมกับคนในพืน้ที่

ยกระดับคุณภาพงานส่งเสรมิสุขภาพทีต่อบโจทย์ NCDs ตามกลุ่มวัย

Packages สร้างสุขภาพ สธทศ.

รพ. / รพ.สต. เอกชน/สถานประกอบการ

การบูรณาการระดับจังหวัด



สสจ.

นโยบาย สธทศ . #NCDs

งาน NCDs

Clinic NCDs plus

กลุ่มป่วย

Control NCDs ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก่อโรค/ภาวะแทรกซ้อน

ทีมโค้ชสุขภาพมืออาชีพ สธทศ .+โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3ส 3อ 1น  แบบมุ่งผลรายบุคคล

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มที่วัดผลได้จากพฤติกรรมและตัวเลขบ่งชี้ด้านสุขภาพ

งานส่งเสริมสุขภาพ

Wellness Clinic
วัยท างาน

ทุกกลุ่มวัย

กลุ่มท่ัวไป + กลุ่มเสี่ยง

ลดปัจจัยเรื่อง 
NCDs

ติดตามปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

สิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อสุขภาพ



บทบาท สสจ. +อบจ ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน NCDs (ด้วยนโยบาย สธทศ.)

1. สนับสนุน รพสต. จัดบริการ Wellness Clinic เช่ือมโยง WC ใน รพ.
1.1 พัฒนาศักยภาพโค้ชสขุภาพ มืออาชีพ
1.2 สนับสนุน ระบบโครงสร้างงานสง่เสริมสุขภาพ 

สร้าง Position ของโค้ชมืออาชีพใน รพสต. / รพ.
2. สร้างแคมเปญจูงใจประชาชนสุขภาพดี
3. จัดบริการ Check up station ในสนามกีฬา / สถานที่ออกก าลังกาย (know your number know your risk)

Wellness Service

1. การจัดการแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไก พชอ. ในการสร้าง
รูปแบบเมืองสุขภาพดี

2. สถานท่ีออกก าลังกายแบบตอบโจทย์ NCDs เช่น ตอบ
โจทย์การออกก าลังกายแบบมุ่งเป้า (Target Exercise)

3. ศาสนสถาน / วัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

Wellness Environment
1. ร้านอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม
2. แหล่งอาหารสุขภาพ / ทางเลือกด้านอาหารสุขภาพ 

(จูงใจร้านค้า)
3. แหล่งผักผลไม้ปลอดภัยท่ีพอเพียง ผักผลไม้ 

5 serving / วัน ให้เป็นรูปธรรม(App ไทยสุข)

Wellness Food



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

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

ทีมโค้ชวิทยากร
อสม.

ทีมโค้ชวิทยากร 
สถานบริการ สธ.

ทีมโค้ชวิทยากร 
พระคิลานปุัฐฐาก

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)



การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ
โครงสร้ำง

กำรบูรณำกำร



- สสจ
กลุ่มงำนป้องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
กลุ่มงำนโรคติดต่อ    
กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 
กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 
กลุ่มงำนแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

- รพศ รพท
- อบจ 

วัฒนธรรมจังหวัด  
ส ำนักพุทธศำสนำจังหวัด 
เจ้ำคณะจังหวัด

ระดับอ าเภอระดับจังหวัด ระดับต าบล

- สสอ.  
- พชอ.

-รพช.

เจ้าคณะอ าเภอ

- รพสต.
เครือข่ำย บวร.สออ 

บ้ำน (บ.) 
วัด(ว.) 
โรงเรียน(ร.)             
สถำนบริกำรสุขภำพ (ส.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) /อบจ
อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)

เจ้าคณะต าบล

การบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในพื้นที่ สู่ต าบลต้นแบบ สธทศ.



4.๒ กลไกการขับเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.   
กับโครงสร้างระบบสุขภาพ



แผนงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ 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 ำหรับผู้ป่วย 

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเรื้อรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท ำงำน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอำยุ

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.
-ประกำศนียบัตร     
สร้ำงเสริมสุขภำพ           
วิถีพุทธ มจร
- หลักสูตประกำศ
นียบัตรวิชำชีพ
สร้ำงเสริมสุขภำพ       
วิถีพุทธ
- หลักสูตรประกำศ 
นียบัตรวิชำชีพ
สำขำวิชำธุรกิจ
สถำนพยำบำล (สร้ำง
เสริมสุขภำพวิถีพุทธ) 

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 +
สถาบันเชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
+รพ.ศรีธัญญา + กบรส
+ สสว +กทล

สปสช

๑. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.



๕. เรื่องอื่นๆ

นัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิธีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๔/256๕ 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม 256๕ เวลา 13.00 – 16.30 น.


