
ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สธทศ.) 

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔
วันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๔  เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ. ห้องประชุม Focus  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ตึก สป.

อ ำเภอต้นแบบสุขภำพดี สธทศ.



๑.๑ นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



▪ 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) 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น



๓ส.

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

๓อ. ๑น.

❑ สวดมนต์
❑ สมำธิ
❑ สนทนำธรรม

❑ อำหำรวิถีธรรม 
วิถีไทย

❑ ออกก ำลังกำย 
วิถีธรรม

❑ อำรมณ์ วิถีธรรม

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

- น  ำหนักลดลงร้อยละ ๗๐
- รอบเอวลดลงร้อยละ ๕๐
- ดัชนีมวลกำยลดลงร้อยละ ๗๕ 
- ระดับน  ำตำลในเลือดลงลงร้อยละ ๗๐
- ควำมดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ ๘๐
- มีควำมพึงพอใจร้อยละ ๘๕

สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย



กำรสร้ำงนวัตกรรมบรูณำกำร 3ส.3อ.1น. 
เพื่อสุขภำพ คุณภำพชีวิตดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



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 เขตกทม.  
: 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 

และรูปแบบรักษำพยำบำล           
วิถีพุทธ12 โรงพยำบำล                

ใน 12 เขตสุขภำพ

ปี 2558
1) สัมมนำระดับชำติ เรื่องพัฒนำ 

นโยบำยแห่งชำติสุขภำพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 

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

ปี 2559
สัมมนำทำงวิชำกำร กำรดูแลสุขภำพ ด้วยหลักวิถีธรรม        

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เขต 9 ภำยใต้ โครงกำรต ำบล
จัดกำรสุขภำพตนเองแบบบูรณำกำร เขต 9  

เครื่องมือ 3ส 3อ 1น

ปี 2564
สัมมนำและประกำศนโยบำยแห่งชำติ สุขภำพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

และบูรณำกำรในโครงสร้ำงระบบบริกำรสุขภำพ/
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ปี 2563
1) โครงกำรศึกษำวิจัย/วิจัยและพัฒนำ  

สุขภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย             
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2) เตรียมพัฒนำนโยบำยแห่งชำติ 
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย

ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมฯ สู่นโยบำยแห่งชำติ



01

02

03

04

05

06

มีองค์ควำมรู้และเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. 

มีหลักสูตรอบรมวิทยำกร ฝึกปฏิบัติผู้มี
ภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
รวมทั้งสื่อประกอบกำรเรียน

มีคู่มือและแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำร ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย 5 ศำสนำ

มีหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอต้นแบบและ
ก ำลังพัฒนำจังหวัดต้นแบบ ในพื้นที่ 
32 จังหวัดรวมกรุงเทพฯ 

มีวิทยำกรระดับส่วนกลำง จังหวัด อ ำเภอ
และต ำบล ซึ่งสำมำรถพัฒนำทบทวนเพิ่มเติม
ควำมรู้ เพื่อด ำเนินกำรขยำยกำรด ำเนินงำน
ในพื้นทีอ่ื่นๆ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในกำร
สร้ำงเสริมพลังจิตใจในผู้ป่วยโรคโควิด-19
และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด-19

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ



ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอในกำรพัฒนำ

2) บุคลำกรพื้นที่ โครงกำรมักปฏิบัติงำนโครงกำร           
ที่กรมกองส่วนกลำงแจ้งมำ ซึ่งถือว่ำเป็นงำนนโยบำย
จึงให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำ

3) โครงกำรนี้ยังไม่มีนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข
รองรับ จึงยังไม่มีตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนบุคลำกร     
ในพื้นที่

1)โครงกำรมีกำรพัฒนำที่คืบหน้ำ ได้ช้ ำ เนื่ องจำก
งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนมีจ ำนวนจ ำกัด 



ปลัด สธ. (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
ลงนำมเห็นชอบนโยบำยสุขภำพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 2564-2570

เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563



นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2564 – 2570

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชำชนมีสุขภำพด ี วิถีใหม่  สำมำรถพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพได้ดว้ย
กำรน ำหลกัธรรมของแต่ละศำสนำมำปฏิบตัิใหส้อดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยบูรณำกำรกบัหลักกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข กำรแพทย์แผนปัจจุบัน กำรแพทย์
แผนไทย และกำรแพทยท์ำงเลือก 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสหวทิยำกำร บคุลำกร และระบบกำรบรหิำรจัดกำรให้สำมำรถ
สนับสนนุระบบ  สุขภำพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีงของประชำชน 

3.  ส่งเสริม พัฒนำองคก์รและเครือขำ่ยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรภำครฐั เอกชน และประชำชน                
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง สู่กำรปฏิบัติ
ในระบบสำธำรณสุขทกุระดบั 



๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติ

๒. ให้ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม      
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ให้ทุกกรมกองและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  น ำนโยบำยในส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่กำรปฏิบัติ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม โดยใช้
งบประมำณปกติของแต่ละหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอื่นๆ

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

๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพและคุณภำพชีวิตในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

กลไกกำรขับเคลื่อน



สัญลักษณ์ ควำมหมำย
หม้อบูรณฆฏะ เป็นหม้อแห่งควำมดีงำม อุดมสมบูรณ์ เป็นหม้อเมื่อครั งพระพุทธเจ้ำประสูติมีดอกไม้ ว่ำน            

ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั น มีดอกไม้ชูช่อออกมำจำกหม้อบูรณฆฏะ ในที่นี หมำยถึง หลักวิถีธรรม             
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวหนังสือ เป็นตัวหนังสือโบรำณ เป็นของดีเป็นลำยพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุ วัฒน์
ติวงศ์ แกะมำจำกตำลปัตรแต่ละตัวอักษรเหมือนลำยพระหัตถ์ ซึ่งเป็นลำยเส้น  ที่เรียบร้อย     
มีควำมงำมทำงศิลปะ  ในที่นี ตัวหนังสือและลำยไทยหมำยถึง วิถีไทย

สธทศ. ย่อมำจำกช่ือ “นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
งูพันคบเพลิง สุขภำพดี

3ส. 3อ. 1น. เป็นเครื่องมือปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสขุภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ย่อมำจำก 3ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม), 3อ. (อำหำร  ออกก ำลังกำย          
อำรมณ์-วิถีธรรม) , 1น.(นำฬิกำชีวิต-วิถีธรรม)

วิถีใหม่ แนวทำงปฏิบัติที่ เกิดขึ นจำกกำรสรรหำควำมรู้ใหม่ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ รูปแบบ          
กำรปฏิบัติเดิมให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหนึ่ง ปัญหำใด       
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ออกแบบตรำสัญลักษณ์ : 
อ.เจริญ ฮ่ันเจริญ (จิตรกรช ำนำญกำรพิเศษ กรมศิลปำกร)

ตรำสัญลักษณ์และควำมหมำย  สธทศ.



หมำยถึง กำรน ำแนวปฏิบัติและควำมรู้ ใหม่ที่ เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย      
พัฒนำ ต่อยอด  มำบูรณำกำรกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย        
แพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์ทำงเลือก โดยน ำหลักธรรม ค ำสอนของแต่ละศำสนำ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรด ำเนินชีวิตแบบไทย มำออกแบบ           
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรคกำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟู
สุขภำพดีวิถีใหม่ โดยเน้นกำรป้องกันก่อนรักษำและพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพอย่ำง
เหมำะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน    

ควำมหมำยสุขภำพดีวิใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



สมำธิสนทนำธรรม

ออกก ำลังกำย

▪ อิทธิบำท 4
▪ พละ 5

สธทศ.

นำฬิกำชีวิต

▪
มร

รค
 8

วิธีไทย

วิธีเศรษฐกิจพอเพียง

▪ พรหมวิหำร 4
▪ ขันติโสรัจจะ
▪ ทมะ
▪ จำคะ
▪ ศีล5

▪ โภชเนมัตตัญญตุำ
▪ มัชฌิมำปฏิปทำ
▪ อำหำเรปฏิกูล

สัญญำ
▪ อสุภะ
▪ อิทธิบำท 4

สวดมนต์

▪ สติ สัมปชัญญะ
▪ โยนิโสมนสิกำร

อำรมณ์ อำหำร

กำรแพทย์
แผนปัจจุบัน

กำรแพทย์
ทำงเลือก

กำรแพทย์
แผนไทย

กำรแพทย์
แผนไทยพ้ืนบ้ำน

▪
สุขภำพดีไม่มีขำย ถ้ำอยำกได้ต้องท ำ
เอง

▪“กันไว้ ดีกว่ำแก้” 

▪ไปวัดไหว้พระ ท ำบุญ
▪

อำ
หำ

รต
 ำห

รับ
ไท

ย

กรอบแนวคิด
สุขภำพดี       

วิถีใหม่ วิถีธรรม     
วิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
(สธทศ.)



๑.๒  คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำย              
สุขภำพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำย

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำกำรด ำเนินงำน

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคล่ือนนโยบำย
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

อนุกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนนโยบำย
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมกำรแผนงำนและวิชำกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            

อนุคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะท ำงำนเลขำนุกำรและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมควบคุมโรคมูลนิธิอุทัย สุดสุข กองบริหำรกำรสำธำรณสุข



คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสขุภำพดีวิถใีหม่ฯ

นำยอุทัย  สุดสุข                                                ที่ปรึกษำ

ผอ. ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย สป.       ประธำนคณะท ำงำน

ผอ. กองกำรแพทย์ทำงเลือก       รองประธำนคณะท ำงำน
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผอ. ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ รองประธำนคณะท ำงำน
กรมอนำมัย

ผอ. กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน    รองประธำนคณะท ำงำน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

คณะท ำงำน

กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต                                          (๑ คน)
ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                                                           (๑ คน)
กรรมกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข                                                                     (๕ คน)
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก               (๒ คน)
กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ                      (๒ คน)
กองกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข                                             (๑ คน)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข                                    (๒  คน)
กองบริหำรกำรสำธำรณสุข สป.                                                               (๒ คน)
สถำบันเวชศำสตร์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือผู้สูงอำยุ     กรมกำรแพทย์     (๑ คน)

เลขำนุกำร

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย สป.                                             (๒ คน)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข                                       (๑  คน)
กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ                         (๑ คน)
มูลนิธิอุทัยสุดสุข                                                                                    (๑  คน)

รวม 17 คน

รวม  5 คน



หน้ำที่และอ ำนำจ
คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

(1) สนับสนุน ประสำนและร่วมมือกับคณะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร และคณะ อนุกรรมกำรด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคณะ ดังน้ี
• 1. ร่ำงและพัฒนำแผนงำนโครงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)
• 2. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตร คู่มือหรือแนวทำงกำรเรียนกำรสอน และกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำร สธทศ.
• 3. สร้ำงและพัฒนำรูปแบบ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรด ำเนินงำน สธทศ.
• 4. สร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลที่จะได้รับทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสม
• 5. จัดท ำระเบียบวำระและเอกสำรสรุปประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรทุกคณะให้สอดคล้องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

(2) ปฏิบัติหน้ำท่ีวิทยำกรหรือผู้แนะน ำ ติดตำมเสริมพลัง และฝึกทักษะ (Coaching) แก่บุคลำกรสำธำรณสุข หรือประชำกรเป้ำหมำยในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค ตำมท่ีได้รับเชิญจำกหน่วยงำน หรือรับมอบจำกคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง

(3) ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประสำน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนต่อคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



๑.๓ โครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 



แผนงำนโครงกำรขบัเคลื่อนนโยบำยแหง่ชำตสิุขภำพดวีิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570

บูรณำกำรในระบบสำธำรณสุขทุกระดับ แผนภำพโครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

นโยบำยสุขภำพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1) โครงกำร
พัฒนำกลไก
สนับสนุนวิชำกำร
และเครือข่ำย
ขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพ       
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเรื อรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท ำงำน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอำยุ

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

๔) โครงกำรสร้ำง
เสริมสนับสนุน      
ควำมเข้มแข็ง 
ของ อสม.และ
ภำคี เครือข่ำยสู่
สุขภำพดี  วิถีใหม่ 
วิถีธรรม   วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕) โครงกำรอบรม
ข้ำรำชกำร 
ครองตน  ครองคน 
ครองงำน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖) โครงกำรผลิต
บุคลำกร สธทศ.
-ประกำศนียบัตร
สำธำรณสุขศำสตร์       
วิถีพุทธ(บัณฑิตศึกษำ)
- หลักสูตประกำศ
นียบัตรวิชำชีพ
สร้ำงเสริมสุขภำพ       
วิถีพุทธ
- หลักสูตรประกำศ 
นียบัตรวิชำชีพ
สำขำวิชำธุรกิจ
สถำนพยำบำล (สร้ำง
เสริมสุขภำพวิถีพุทธ) 

๗) โครงกำร
สุขภำพดี วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ส ำหรับ
พระภิกษุสำมเณร 
และพระคิลำ
นุปฏฐำก
(พระอำสำสมัคร
ประจ ำวัด อสว.)  

๘) โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์กำรเรียนรู้
และนวัตกรรม 
สุขภำพดี วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง : ศูนย์กำร
เรียนรู้ฯ ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญำ
จ.นนทบุรี

๙) โครงกำร วิจัย 
/สร้ำงนวัตกรรม
สุขภำพดี         
วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐) สัมมนำ
นโยบำยชำติ
สุขภำพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชำติเข้มแข็งม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน

สสส. สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชำหมออนำมัย๙
องค์กรสมำคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส ำนักอนำมัย
ผู้สูงอำยุ +         
กรมอนำมัย + 
มจร 

สปสช +
สสส.+ 
GTO +      
สวนนงนุช

สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำล +
สถำบันเชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
กรมกำรแพทย์ +รพ.ศรี
ธัญญำ + กบรส + สสว +
กทล

สปสช



ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม



๓.๑  รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำย 
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ



โครงกำร

พัฒนำกลไก  สนับสนุนวิชำกำร และเครือข่ำย 

ขับเคล่ือนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลำด ำเนินกำร : 1๖ มิย 64 – ๑๕ มิย 66 (รวม 24 เดือน)



วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนำรูปแบบ เครื่องมือและกำรขับเคลื่อน       
กำรด ำเนินงำนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม       
วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงมีส่วนร่วม  

พัฒนำศกัยภำพวิทยำกร
ส่วนกลำงและเครอืข่ำย  
๑๓ เขต ที่สำมำรถด ำเนินกำร
และขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี
วิถีใหม่ฯ ระดับพื้นที่ได้

พัฒนำและเชื่อมโยงเครือขำ่ย
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนและด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ เพื่อ
ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สนับสนุนให้เกิดอ ำเภอ
ต้นแบบสุขภำพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ใน ๑๓ เครือข่ำย

พัฒนำให้เกิดข้อเสนอเชิง

น โ ย บ ำ ย แ ล ะ แ ผ น ก ำ ร

ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดี 

วิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี       ๑.
๒.

๓.๔.
๕.



กรอบแนวคิด     กระบวนกำรด ำเนินกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนฯ

สร้ำงกำรยอมรับ ควำมเข้ำใจแก่
ผู้บริหำรระดับจังหวัด

สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ
เครือข่ำยองค์กรต่ำง ๆ

พัฒนำศักยภำพวิทยำกรส่วนกลำง
และระดับเขต

พัฒนำทีมพี่เลี ยงขับเคล่ือนและ
ด ำเนินกำรในระดบัพื นที่

- โครงกำรต้นแบบ กองทุน
ต ำบลเพื่อกำรด ำเนินงำน
สุขภำพดีวิถีใหม่ฯ

- ต้นทุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพ
ดีวิถีใหม่ฯ ในระดับต ำบล

- ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำร
ขยำยผล

- แผนกำรขับเคล่ือนนโยบำย
สุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ 
ปี ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติ

ก ำกับ ติดตำม   ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
บูรณำกำรงำน และ
เชื่อมโยงเครือข่ำย

ผลลัพธ์
1.วิทยำกรส่วนกลำงและเครือข่ำย ๑๓ 
เขต  ทีม Coaching ระดับจังหวัด และ
อ ำเภอ ทีมปฏิบัติกำรระดับต ำบล สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.
2. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยง NCDs

- มีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง 
เหมำะสมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

- ปัจจัยเสี่ยง NCDs ลดลง (ลดอ้วน  
ลดพุง  ลดโรค ลดดื่มสุรำ ลดสูบบุหรี่)

3. อ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
กำรเรียนรู้ระดับอ ำเภอสำมำรถจัด
กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้มำรับ
กำรอบรม หรือศึกษำดูงำน รวมทั งท ำ
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ขยำยผล
แก่ประชำชนและชุมชนอื่นๆ ได้

ขับเคล่ือนและด ำเนนิกำร
โครงกำรฯ ระดับต ำบลในอ ำเภอ

ต้นแบบ บวร.สออ. 

พัฒนำทีมปฏิบัติกำร และ 
Coaching ระดับต ำบล

ถอดบทเรียน / ศึกษำวิจัยต้นทุน
กำรด ำเนินงำน 

พัฒนำเครื่องมือ / รูปแบบกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ป้องกัน NCDs

ศูนย์กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวิถใีหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง



กลุ่มเป้ำหมำย
๑. วิทยำกรระดับส่วนกลำง ระดับเขตสุขภำพ

(ส่วนกลำง 20 คน เขตสุขภำพ/จังหวัด แห่งละ 10 คน X 13 แห่ง = 130 คน)
150 คน

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

26 คน

3. ทีมพ่ีเลี้ยงในกำรขับเคลื่อนและด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ระดับพื้นท่ี
(ระดับ สสจ. 2 คน โรงพยำบำล/ศูนย์บริกำรสุขภำพ (กทม.) 2 คน สสอ. 2 คน รวม 6 คน/จังหวัดเป้ำหมำย)

78 คน

4. ผู้ขับเคลื่อนโครงกำรฯ ระดับต ำบลในอ ำเภอต้นแบบ บวร.สออ.
(เฉลี่ย 10 ต ำบล/แขวง ต่ออ ำเภอ/เขต 13 แห่งๆ ละ 6-7 คน) 

800 คน

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

6. เครือข่ำยองค์กรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ 12 องค์กร

7. ศูนย์กำรเรียนรู้และนวัตกรรม สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง > 10 แห่ง



โครงสร้างการบรหิารจัดการโครงการ



1. ส ำนักบรหิำรยุทธศำสตร์สขุภำพดีวิถีชวีิตไทย สป. 
เป็นหน่วยงำนเลขำนุกำรในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำน

2. มูลนิธิอุทัย สุดสุข เป็นองค์กรสนบัสนุนดำ้นวิชำกำรร่วมกบัทกุกรมกองในกระทรวงสำธำรณสุข
3. หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร

3.1 กองบรหิำรกำรสำธำรณสุข                        3.2 กองบริหำรทรพัยำกรบคุคล
3.3 ศูนย์ปฏิบตัิกำรต่อตำ้นกำรทจุริต สป.            3.4 กองกำรแพทยท์ำงเลอืก
3.5 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                 3.6 กองสนับสนุนภำคประชำชน กรม สบส.
3.7 ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย                3.8 เขตสุขภำพ
3.9 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

๔. ภำคีเครือข่ำยรว่มสนับสนุนและขับเคลือ่น อำทิ มจร. สมาคมหมออนามัย  (9 สมำคม) สมำคม
แม่บ้ำน สธ. ฯ

หน
่วย

งา
นท

ี่รับ
ผิด

ชอ
บ



งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
19,99๗,๑๐0 บำท

แหล่งงบประมำณ      : ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณ



๓.๒  บทบำทของกรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ



ระดับ
บริหำร

สป.สธ., สสส.
พัฒนำระบบสุขภำพและ

สำธำรณสุขพื้นฐำน

สปสช. 
สื่อสำรนโยบำย  

กองทุนสุขภำพต ำบล

สบส. 
พัฒนำ

ควำมเข้มแข็ง อสม.

กรมอนำมัย
พัฒนำสุขภำพ

พระสงฆ์ - ผู้สูงอำยุ

สสว.สป.
ส ำนักงำนเลขำนุกำรและประสำนกำร

ขับเคลื่อน

กบรส.
พัฒนำระบบรูปแบบและ

กลไกเกี่ยวกับบริกำรสุขภำพ

สสป.
พัฒนำระบบและ

บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

ศปท.
ประสำนกำรพัฒนำศักยภำพ

ข้ำรำชกำร  วิถี สธทศ.

กระทรวง วิทยำกร/Coach ส่วนกลำง จัดประชุมสัมมนำ
สื่อสำรนโยบำยฯ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรแกนกลำง กำรบริหำรจัดกำร
และขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

- กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริกำ
ส่งเสริมสนับสนุน  Service plan

- กลุ่มงำนพัฒนำเขตสุขภำพร่วม
จัดท ำตัวชี วัดและร่วมขับเคลื่อน
ติดตำมประเมินผล

กลุ่มงำนพัฒนำสุขภำพปฐมภูมิ  
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนกับ 

สธทศ. ในระบบสุขภำพ/
ระบบบริกำรปฐมภูมิ  

กลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรม

เขตสุขภำพ ทุกเขตสุขภำพ สปสช. เขตเผยแพร่และ
สนับสนุนงบประมำณ

อบรมชมรม/สธ.
พระวิทยำกร
เขตทุกเขต

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม บูรณำกำรงำน
และเชื่อมโยงเครือข่ำย และ

กำรติดตำมประเมินผล

- พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ   
บูรณำกำร วิถี สธทศ.

- พัฒนำรูปแบบและกลไกระบบ
สุขภำพ บูรณำกำรวิถี สธทศ. 

- สนับสนุนงบประมำณ            
ในกำรขับเคลื่อนและขยำยผล

- ร่วมกับหรือสนับสนุนงำน       
หน่วยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือ           
ได้รับมอบหมำย

- ประสำนกำรติดตำมประเมินผล

- สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
บูรณำกำรงำน และ
เชื่อมโยงเครือข่ำย

- ประสำนและเชื่อมโยงบูรณำ
กำรกับบริกำร  ทุติยภูมิ     
ตติยภูมิ และบริกำรเฉพำะ

- บูรณำกำรด ำเนินกำรในระดับ
พื นท่ีโดยใช้กลไก พชอ.

- พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำร   
วิถี สธทศ. ทุกระดับ                    

- กำรสื่อสำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม

จังหวัด ทุกจังหวัด
เผยแพร่และสนับสนุน

งบประมำณ
อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรจังหวัด สร้ำงกำรยอมรับควำมเข้ำใจ

แก่ผู้บริหำรและผู้เกีย่วข้อง  
ระดับจังหวัด

อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ
กองทุน

หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
(เทศบำล)

อบรมชมรม/สธ.
ทุกอ ำเภอต้นแบบ/

จังหวัด

พระวิทยำกรจังหวัด 
อ ำเภอต้นแบบ

พัฒนำทีมพ่ีเลี ยงขับเคลื่อนและด ำเนินกำร
ในระดับพื นท่ีโดยใช้กลไก พชอ.

ต ำบล ทุกต ำบล กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพต ำบล

อบรมชมรม/สธ.
ทุกต ำบลต้นแบบ/

จังหวัด

พระวิทยำกร 1 
ต ำบลต้นแบบ  

พระคิลำนุปัฏฐำก

พัฒนำทีมปฏิบัติกำร และ Coaching
ระดับต ำบล และติดตำมเสริมพลัง           

กำรบูณำกำรระดับพื นท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนและ
เชื่อมโยงบริกำรและ

ระบบบริกำรปฐมภูมิและ
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

- พัฒนำบริกำรและระบบบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ บูรณำกำร    
วิถี สธทศ.    

- ส่งเสริมให้ประชำชน              
มีศักยภำพและมีควำมรู้จัดกำร
สุขภำพตนเองและครอบครัว
บูรณำกำร วิถี สธทศ.

- ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยง
บริกำรและระบบบริกำรปฐมภูมิ
และแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

หมู่บ้ำน
/ชุมชน

ร้อยละ 70 ของหมู่บ้ำน
ในทุกต ำบล

กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพ

1 ศสมช.ต้นแบบ/
ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด

พระภิกษุท่ีเสี่ยง/
อำพำธโรค NCD

ติดตำมเสริมพลังกำรบูณำกำรระดับพื นท่ี

ศูนย์
กำรเรียนรู้

1 อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพ

1 ต ำบล/อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

1 อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

สนับสนุน
กำรพัฒนำรูปแบบศูนย์กำรเรียนรู้

ประชำกร
เป้ำหมำย

ร้อยละ 50 ของกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย DM,HT

มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ด้วยหลัก 3ส 3อ 1น

(ขยำยกำรอบรมประชำกร
เป้ำหมำย ท่ีมีปัญหำ NCD/ 
Covid-19) วัยท ำงำน และ

วัยผู้สูงอำยุ

อสม.ทุกคน พระภิกษุท่ีมี
ภำวะเสี่ยง/

อำพำธ ผู้สูงอำยุ

ขับเคลื่อนและด ำเนินกำรโครงกำรฯ           
ระดับต ำบลในอ ำเภอต้นแบบ บวร.สออ.

ทุกกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย DM,HT วัยท ำงำน 
และวัยผู้สูงอำยุ

องค์กร/บุคลำกร/ประชำกร
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย
หน่วยบริกำรปฐมภูมิและแพทย์

เวชศำสตร์ครอบครัว

องค์กรและบุคลำกร
ในสังกัด สธทศ.



❖ กำรบูรณำกำร (Integration) หมำยถึง กำรเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว บนพื นฐำนของกำรลดช่องว่ำง     
ลดควำมซ้ ำซ้อน ของกำรด ำเนินกำรและกำรขบัเคลื่อนต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำสุขภำวะและคุณภำพ
ชีวิต ขององค์ประกอบและภำคส่วนต่ำงๆ ที่มีอยู่ภำยในอ ำเภอ จนกระทั่งท ำ ให้ช่องว่ำงและควำม
ซ  ำซ้อนของกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ดังกล่ำวหมดไป 

อนึ่ง กำรบูรณำกำรให้ผลที่มำกกว่ำ กำรน ำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรด ำ เนินกำรโดยองค์ประกอบ
และภำคส่วน ต่ำงๆ (ในกรณีที่ไม่มีกำรบูรณำกำร) มำรวมกัน และมำกกว่ำกำรด ำเนินกำรในลักษณะ
เพียงเพ่ือให้มีควำมสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน (Alignment) กำรบูรณำกำรเพื่อกำร
พัฒนำสุขภำวะและคุณภำพชีวิตในระดับอ ำเภอ

ความหมาย



❖ กำรบูรณำกำรเชิงบริหำรจัดกำร (Managerial Integration) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรที่ท ำให้
ช่องว่ำงและควำมซ  ำซ้อนของกำรใช้ทรัพยำกรที่มำจำกภำคส่วนและองค์ประกอบต่ำงๆ หมดไป
มีควำมเป็นหนึ่งเดียว ท ำให้ทรัพยำกรที่มีอยู่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ผ่ำนกำร
บูรณำกำรเชิงปฏิบัติกำร ในลักษณะที่ท ำ ให้กำรด ำ เนินกำรที่มีกำรเชื่อมโยงในทำงปฏิบัติ เป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่ำงเต็มศักยภำพ

ความหมาย



❖ กำรบูรณำกำรเชิงปฏิบัติกำร (Operational Integration) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรที่มีกำรเชื่อมโยงเป็นทีม/          
ภำคีเครือข่ำยทั งแนวรำบ/แนวดิ่ง(Matrix Teams/Links/Networks) โดยไม่มีช่องว่ำงและไม่มีควำมซ  ำซ้อน ตลอดจน
มีกำรเชื่อมและยึดโยงกับประชำชนอย่ำงเป็นระบบ ทั งในระดับรำยบุคคล-ครอบครัว-และชุมชน ส่งผลให้เกิดกำร 
บูรณำกำรระหว่ำงกำรดูแลและให้บริกำรทำงสุขภำพกำรดูแลและให้บริกำรทำงสังคม-กำรลดภำวะคุกคำมและ          
ควำมเสี่ยงทำงสุขภำพและสุขภำวะตลอดจนกิจกรรมกำรสร้ำงและส่งเสริมสุขภำพและสุขภำวะต่ำงๆ และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรให้กำรดูแลและให้บริกำรร่วมกันเป็นทีมและเป็นภำคีเครือข่ำยของวิชำชีพต่ำงๆ เป็นกำรให้กำรดูแลและให้
บริกำรร่วมกับจิตอำสำ อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำชิกในชุมชน และสมำชิกในครอบครัว บนพื นฐำนของกำรให้
ควำมส ำคัญกับคุณค่ำและศักยภำพของรำยบุคคลในบริบทของครอบครัว-ครอบครัวในบริบทของชุมชน-และชุมชนใน
บริบทของควำมเป็นอ ำเภอ

ความหมาย



❖ คณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) หมำยถึง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ คุณภำพ
ชีวิตในระดับพื นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชำชน เกิดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำย ทิศทำงและ ยุทธศำสตร์ร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน โดยมีพื นที่เป็นฐำนและประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีควำมเป็นเจ้ำของและภำวกำรณ์ร่วมกัน 
โดยบูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือในกำรน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มี
สุขภำวะทำงกำย จิต และสังคมเพื่อคุณภำพ ชีวิตที่ดี  และเกิดควำมยั่งยืนสืบไป

ความหมาย



๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในกำรบูรณำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมนโยบำยสุขภำพดี   
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเพื่อทรำบ



๑. บทบำทและภำรกิจท่ีสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒. เครื่องมือและกลไกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๒.๑ แผนงำน/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………….………..…….… 
KPI…………………………………………………………………………………………………………..………………….…….…
KPI  Template………………………………………………………………………………………..………………….…....…
เครื่องมือ  …………………………………………………………………………………………….………………...................

๓. บทบำทและภำรกิจอื่นๆ ท่ีสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง    

เครื่องมือ หมำยถึง 
1. โปรแกรมอบรม/แพ็คเก็จ/ หลักสูตร /คู่มือ
2. แผนกำรด ำเนินงำน/กำรอบรมที่พัฒนำแล้วและหรือก ำลังพัฒนำ
3. คู่มือกำรด ำเนินงำน
4. โปรแกรมกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน รักษำพยำบำล เช่น คลินิก NCDs /คลินิกไร้พุง / ศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน (wellness center) /

Home BP/ เป็นต้น



หน่วยงำนน ำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในกำรบูรณำกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพตำมนโยบำยสขุภำพดฯี 
3.3.1 ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย สป
3.3.2 กองบริหำรกำรสำธำรณสุข สป.
3.3.3 ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย
3.3.4 กองสนับสนุนภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
3.3.5 กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต  กรมสุขภำพจิต
๓.๓.6 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
๓.๓.7 ส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ สป.
๓.๓.8 กองแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยฯ
๓.๓.9 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สธ.
3.3.10 สถำบันเวชศำสตร์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวร -

เพ่ือผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์



๓.๓.1 ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวถิีชีวิตไทย สป



กำรบูรณำกำรป้องกัน NCDs กับหน่วย
ปฏิบัติกำรในพื้นที่

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย

กำรพัฒนำเครื่องมือกำรขับเคลื่อนและสร้ำงกลไกเชื่อมโยง 
กำรด ำเนินกำร

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังระดับจังหวัด  



ลดตำยก่อนวัยอันควร
จำกโรค NCDs 25%

ลดกำรบริโภค
เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 
10 %

ลดกำรขำด
กิจกรรม
ทำงกำย 
10 %

ลดกำรบริโภค
ยำสูบ 30 %

ลดกำรบริโภค
เกลือ/โซเดียม 

30%

ลดภำวะควำมดัน
โลหิตสูง 
25 %

ภำวะเบำหวำน
และอ้วนไม่ให้เพิ่ม

ยำและเทคโนโลยี
ท่ีจ ำเป็น

ครอบคลุม 80%

ผู้ท่ีเสี่ยงสูงต่อ 
CVD ได้รับยำและ
ค ำปรึกษำ 50%

สร้ำงเสริม
สุขภำพ

และวิถีชีวิตใน
ประชำกร

ป้องกันกำรเกิด
โรค

ในกลุ่มเสี่ยงสูง

ป้องกันและชะลอกำรด ำเนินโรค
สู่ภำวะแทรกซ้อนและกำรเป็นซ้ ำ

ยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
พัฒนำคลินิกบริกำรและกำรจัดกำรโรค

-คลินิก NCDs คุณภำพ

DHS + Service plan NCDs ภำยใต้ SI3M MODEL

เป้ำหมำย WHO ปี 2568
กรอบแนวคิด NCDs



ส ำนักยุทธศำสตร์สุขภำพดี 
วิถีชีวิตไทย

ป้องกันกำรเกิดโรคใน
กลุ่มเสี่ยง และ
ประชำกรทั่วไป

ศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำนใน
โรงพยำบำล

(Wellness Center)

สร้ำงเสริมสุขภำพในวิถี
ชีวิตประชำกร พชอ.ขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ/แคมเปญ

สุขภำพ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพ
Health Check up Station
โรงเรียน สถำนประกอบกำร
โครงกำรสุขภำพดีวิถีธรรม 



การพัฒนากลไกบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ 
และลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

พัฒนาบุคลากรแกนน าในการด าเนินสร้างเสริม
สุขภาพดี ทั้งในและนอกส่วน สธ. ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนากลไกการด าเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้มีความเป็นระบบ ต่อเนื่อง และขยายผลได้

๑.

๒.

๓.

การด าเนินการ



กำรด ำเนินงำนขับเคลือ่น NCDs  4  setting

1. ศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน (Wellness Center) ในโรงพยำบำล

2. โรงเรียนสร้ำงเสริมสุขภำพและลดควำมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ NCDs

3. จังหวัดบูรณำกำรโครงกำรสร้ำงสุขภำพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ NCDs

4. พชอ. ขับเคลื่อนโครงกำรสร้ำงสุขภำพดีวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ NCDs



ท ำอะไร
• มีกำรบูรณำกำรและด ำเนินงำนป้องกัน NCDs แบบมีส่วนร่วม/โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ นอก

สังกัด ก.สธ. ทั้งภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน  ในระดับจังหวัด และพื้นที่ปฏิบัติกำร
(จังหวัดบูรณำกำร NCDs)
• จัดตั้งและด ำเนินกำร Wellness Center ในโรงพยำบำล เป็นจุดจัดกำรร่วมของสหวิชำชีพ

เพื่อพัฒนำชุดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ โค้ชทักษะ/ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ในกลุ่ม
คนป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชำชนผู้สนใจ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในสถำนประกอบกำร สถำนที่
ท ำงำน ฯ)แบบวัด
• มีกำรใช้กลไก พชอ.ในกำรบูรณำกำรและด ำเนินกำรป้องกัน NCDsกับภำครัฐ เอกชน Non-

health ภำคประชำชนในพื้นที่





แพทย/์พยำบำลวิชำชีพ
นักโภชนำกำร  นักกำยภำพ
นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
นักกำรตลำด

องค์ประกอบ ศูนย์สุขภำพดี (วัยท ำงำน)
เครื่องมือ  น.ค. ร
แบบประเมินพฤติกรรม
(วัคซีน / 3 อ. 2 ส.)
เครื่องชั่งน  ำหนัก 
เครื่องวัดควำมดัน / สำยวัดรอบเอว



Assessment 

แบบผสมผสำน

• สมรรถนะทำงกำย
• ควำมพร้อมจิตใจ 

และสังคม
• พฤติกรรมสุขภำพ   

กำรกิน ออกก ำลงั
กำย

คัดกรอง
ควำมเสี่ยง

• เสี่ยงต่อกำรเป็น
เบำหวำน โรคหลอด
เลือดหัวใจ

• กำรเสพติด เหล้ำ บุหร่ี
• ควำมเครียด 
• กำรได้รับวัคซีน
• โรคจำกกำรประกอบ

อำชีพ

สรุป วินิจฉัย 

วำงแผนกำรดูแล

• ภำวะสุขภำพ
โดยรวม  กำยใจ

• ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
• พฤติกรรมสุขภำพ

ที่ต้องพัฒนำ

ให้ค ำปรึกษำ 
และบริกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ 

- กำรปรับวิถีชีวิต 
พฤติกรรม  
- กำรกิน 
- ออกก ำลังกำย 
- เลิกเหล้ำ บุหรี่
- วัคซีน 
- ควำมเครียด

ส่งต่อ กับ
คลินิก 

เฉพำะทำง

ติดตำม ประเมินผล หลำยลักษณะ
บันทึกสขุภำพ เพื่อเรียนรู้ต่อเนื่อง



ตัวอย่ำงPackages ส่งเสริมสุขภำพ
(รพ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ)



โรงเรียนสร้ำง
เสริมสุขภำพ
และลดควำม
เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ NCDs



จังหวัดบูรณำกำร
โครงกำรสร้ำงสุขภำพ

ดีวิถีชีวิตพอเพียง 
เพื่อลดเสี่ยงโรคไม่

ติดต่อ NCDs



แนวทำงหลักในกำรขับเคลื่อนจังหวัด NCDs

1. สื่อสำร และใช้แนวทำงกำรตลำดเพื่อสังคม (social marketing) ให้ประชำชนรู้และเท่ำ
ทันควำมเสี่ยง: know your number  know your risks

2. จัดจุดบริกำร Health check up station  วัด BP แปลผลด้วยตนเอง ในพื้นที่สำธำรณะ
ที่ประชำชนสะดวก เข้ำถึงง่ำย รวมทั้งมีระบบเฝ้ำระวัง คัดกรอง ส่งต่อในสถำนบริกำร

3. จัดให้มีศูนย์สุขภำพดี (wellness center) เป็นจุดจัดกำรสุขภำพ สร้ำงระบบบูรณำกำร 
เชื่อมโยงทีมสหวิชำชีพในกำรด ำเนินกำร มี Package ส่งเสริมสุขภำพที่มีประสิทธิผล 
ติดตำมและวัดผลได้ 

4. ใช้กลไก พชอ.ในกำรบูรณำกำรและด ำเนินกำรป้องกัน NCDs 



พชอ.
ขับเคล่ือน
การสร้าง

สุขภาพดีวิถี
ชีวิต

พอเพียง 
เพื่อลดเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ 

NCDs
36 อ าเภอ



โปรแกรมกำรประชุมเชงิปฏิบตัิกำรเพือ่พฒันำทีมขับเคลื่อน พชอ. อย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อปอ้งกัน 
และลดปญัหำสขุภำพดำ้นโรคไม่ติดตอ่ในพื้นที ่(ทีมขับเคลื่อน พชอ. NCDs)

เพื่อหนุนเสริมพัฒนำให้มีทีมแกนกลำงในระดับอ ำเภอที่ท ำหน้ำที่
เป็นทีมประสำน และด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนที่เน้นในด้ำนกำรป้องกัน ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็น   
โรคไม่ติดต่อ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป



วัตถุประสงค์ขับเคลื่อน พชอ.  NCDs 

เพื่อพัฒนำให้เกิดทีมขับเคลื่อน พชอ. ในด้ำน NCDs ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในด้ำนต่อไปนี้
1. มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม 
2. มีควำมเข้ำใจในกำรมองปัญหำเชิงระบบ และเชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สำมำรถค้นหำ จัดกำร และพัฒนำให้เกิดชุดข้อมูลที่ชี้บ่งสถำนกำรณ์สุขภำพ ควำมเสี่ยงของ 

ประชำชน และบริบทที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละอ ำเภอที่เชื่อมโยงกับประเด็นกำรป้องกัน         
ลดควำมเสี่ยงกำรเป็นโรคไม่ติดต่อ 

4. ค้นหำกลุ่มคนที่มีควำมสนใจ มีควำมพร้อมที่จะร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
5. ประสำน พัฒนำกิจกรรม โครงกำรที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนอย่ำงมีส่วนร่วม
6. มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำ เชื่อมโยง หนุนเสริม ศักยภำพ ทุนของชุมชนท้องถิ่น เพื่อกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต ที่เป็นประเด็นส ำคัญในพื้นที่ 



สรุปพื้นที่ด ำเนินงำน NCDs ใน  4  settings จ ำแนกรำยเขต/จังหวัด















๓.๓.2 กองบริหำรกำรสำธำรณสุข สป.













แบบฟอร์มรำยละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภำพ/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
1. ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี

ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธ.ทศ.) ในพื้นที่น ำร่อง ทุกเขตสุขภำพ
2. หน่วยวัด : ระดับควำมส ำเร็จ 
3. น้ ำหนัก :  ระดับ 5. ค ำอธิบำย  : 

กำรประเมินผล หมำยถึง 
บริหำรจัดกำรโครงกำร สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงสธ.ทศ. หมำยถึง กำรด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงโรค

ไม่ติดต่อเรื อรัง กำรปฏิบัติงำนยึดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเ ครือช่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่      
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์ใช้ตำมบริบทของแต่ละพื นที่

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพื้นที่น ำร่อง ทุกเขตสุขภำพ ดังนี 
๑. เลือกจังหวัด ๑ จังหวัด ในแต่ละเขตสุขภำพ ที่มีควำมสมัคครใจของนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ควำมตั งใจและยินดีจะเข้ำร่วมกำรด ำเนินกำร

๒. คณะกรรมกำรฯและคณะท ำงำนเลขำนุกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยฯ พิจำรณำจังหวัดที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
๓. กำรเลือกพื นที่น ำร่อง ค ำนึงถึงหลักกำรดังต่อไปนี 

๓.๑ กำรเลือกอ ำเภอ / แขวงในกำรด ำเนินกำร เป็นพื นที่ทีประสบปัญหำประชำชนป่วยและเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
๓.๒ ผู้น ำหมู่บ้ำน / ชุมชน มีควำมเข้มแข็งและยินดีที่จะเข้ำร่วม มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร
๓.๓ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื นที่ มีควำมเข้มแข็งและมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร



-

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 ศึกษำกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ
2 ร่วมก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ
3 ร่วมด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ
4 ร่วมวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถี

ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ
5 สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

5. สูตรกำรค ำนวณ:

6. เกณฑ์กำรให้คะแนน:
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนแต่ละระดับ ดังนี 



ค่ำคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5

ขั้นตอนที่ 1 - ขั นตอนที่ 2 - ขั นตอนที่ 3

7. แนวทำงกำรประเมินผล : แบ่งเกณฑ์กำรประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี 
1.) กำรประเมินรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๔ – 31 มีนำคม 256๕)



ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน
ค่าคะแนน

ที่ได้
1 ศึกษาการด าเนินงานพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและ

เครือข่ายขับเคล่ือนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่น ารอ่งในเขตสุขภาพ

เข้าร่วมประชุมคณะท างานเพ่ือพัฒนากลไก
สนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเค ล่ือน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่น ารอ่งในเขตสุขภาพ

เท่ากับ 1 คะแนน

2 - - -
3 ร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน

พัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคล่ือน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง พ้ืนที่น ารอ่งในเขตสุขภาพ

เข้าร่วมประชุมคณะท างานเพ่ือพัฒนากลไก
สนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเค ล่ือน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่น าร่องในเขตสุขภาพ 
เพ่ือร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ด าเนินงาน

เท่ากับ 1 คะแนน

4 - - -
5 ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเก็บรวบรวมข้อมูล

การด าเนินงานของพ้ืนที่น ารอ่งในเขตสุขภาพ
ข้อมูลการด าเนินงานพัฒนากลไกสนับสนุน
วิชาการและเครือข่ายขับเคล่ือนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพ้ืนที่น ารอ่งในเขตสุขภาพ

เท่ากับ 1 คะแนน



ค่ำคะแนนท่ีได้ 
1 2 3 4 5

ขั้นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5

๒) กำรประเมินรอบ 12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 256๔ – 30 กันยำยน 256๕)



ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมิน

ค่ำคะแนนที่ได้

1 ร่วมวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำร
และเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนเพื่อพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรเขต
สุขภำพ

เท่ำกับ 1 คะแนน

2 ร่วมก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไก
สนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนเพื่อพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรเขต
สุขภำพ เพื่อร่วมก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ของเขตสุขภำพน ำร่อง

เท่ำกับ 1 คะแนน

3 ร่วมด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์กำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำร
และเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
พื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำย
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

เท่ำกับ 1 คะแนน

4 ร่วมวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำร
และเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

ข้อมูลกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุน
วิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

เท่ำกับ 1 คะแนน

5 สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำย
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพื นที่น ำร่องในเขตสุขภำพ

เท่ำกับ 1 คะแนน



ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วดั หน่วยวัด

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตปีงบประมำณ พ.ศ.

25๖๒ 256๓ 256๔

ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร โครงกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง (สธ.ทศ.) ในพื้นที่น ำร่อง ทุกเขต

สุขภำพ

ระดับ - - -

8. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล ในรอบ 6 เดือน (ไตรมำส 2) 
และในรอบ 12 เดือน (ไตรมำส 4)

10. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นำยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เบอร์ติดต่อ 02-590-1๒๓๘
2. นำยกรกฤช ลิ มสมมุติ เบอร์ติดต่อ 0๙๕-๕๕๑-69๙๖ 
๔. นำงนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ 0๖๑-๔๑๗-๗ ๒๐๕
๕. ดร.สุดำฟ้ำ วงศ์หำริมำตย์ เบอร์ติดต่อ 0๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย : นำงนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ เบอร์ติดต่อ
0๖๑-๔๑๗-๗ ๒๐๕ หน่วยงำน : รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข : ดร.สุดำฟ้ำ วงศ์หำริมำตย์ เบอร์ติดต่อ 0๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗
หน่วยงำน : กลุ่มงำนพัฒนำเขตสุขภำพ กองบริหำรกำรสำธำรณสุข



3.3.3 ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำย ุกรมอนำมัย



3.3.4 กองสนับสนุนภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ



3.3.5 กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต  กรมสุขภำพจิต



๓.๓.6 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค



๓.๓.7 ส ำนักสนับสนนุระบบสุขภำพปฐมภูมิ สป.



๓.๓.8 กองแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยฯ



๓.๓.9 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สธ.





3.3.10 สถำบันเวชศำสตร์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวร -
เพื่อผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์



4.1 กำรบูรณำกำรงำนตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจำรณำ



แผนงำนโครงกำรขบัเคลื่อนนโยบำยแหง่ชำตสิุขภำพดวีิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570

บูรณำกำรในระบบสำธำรณสุขทุกระดับ แผนภำพโครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

นโยบำยสุขภำพดวีิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1) โครงกำร
พัฒนำกลไก
สนับสนุนวิชำกำร
และเครือข่ำย
ขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพ       
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเรื อรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท ำงำน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอำยุ

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

๔) โครงกำรสร้ำง
เสริมสนับสนุน      
ควำมเข้มแข็ง 
ของ อสม.และ
ภำคี เครือข่ำยสู่
สุขภำพดี  วิถีใหม่ 
วิถีธรรม   วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕) โครงกำรอบรม
ข้ำรำชกำร 
ครองตน  ครองคน 
ครองงำน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖) โครงกำรผลิต
บุคลำกร สธทศ.
-ประกำศนียบัตร
สำธำรณสุขศำสตร์       
วิถีพุทธ(บัณฑิตศึกษำ)
- หลักสูตประกำศ
นียบัตรวิชำชีพ
สร้ำงเสริมสุขภำพ       
วิถีพุทธ
- หลักสูตรประกำศ 
นียบัตรวิชำชีพ
สำขำวิชำธุรกิจ
สถำนพยำบำล (สร้ำง
เสริมสุขภำพวิถีพุทธ) 

๗) โครงกำร
สุขภำพดี วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ส ำหรับ
พระภิกษุสำมเณร 
และพระคิลำ
นุปฏฐำก
(พระอำสำสมัคร
ประจ ำวัด อสว.)  

๘) โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์กำรเรียนรู้
และนวัตกรรม 
สุขภำพดี วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง : ศูนย์กำร
เรียนรู้ฯ ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญำ
จ.นนทบุรี

๙) โครงกำร วิจัย 
/สร้ำงนวัตกรรม
สุขภำพดี         
วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐) สัมมนำ
นโยบำยชำติ
สุขภำพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชำติเข้มแข็งม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน

สสส. สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชำหมออนำมัย๙
องค์กรสมำคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส ำนักอนำมัย
ผู้สูงอำยุ +         
กรมอนำมัย + 
มจร 

สปสช +
สสส.+ 
GTO +      
สวนนงนุช

สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำล +
สถำบันเชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
กรมกำรแพทย์ +รพ.ศรี
ธัญญำ + กบรส + สสว +
กทล

สปสช



ระดับ
บริหำร

สป.สธ., สสส.
พัฒนำระบบสุขภำพและ

สำธำรณสุขพื้นฐำน

สปสช. 
สื่อสำรนโยบำย  

กองทุนสุขภำพต ำบล

สบส. 
พัฒนำ

ควำมเข้มแข็ง อสม.

กรมอนำมัย
พัฒนำสุขภำพ

พระสงฆ์ - ผู้สูงอำยุ

สสว.สป.
ส ำนักงำนเลขำนุกำรและประสำนกำร

ขับเคลื่อน

กบรส.
พัฒนำระบบรูปแบบและ

กลไกเกี่ยวกับบริกำรสุขภำพ

สสป.
พัฒนำระบบและ

บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

ศปท.
ประสำนกำรพัฒนำศักยภำพ

ข้ำรำชกำร  วิถี สธทศ.

กระทรวง วิทยำกร/Coach ส่วนกลำง จัดประชุมสัมมนำ
สื่อสำรนโยบำยฯ

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรแกนกลำง กำรบริหำรจัดกำร
และขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

- กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริกำ
ส่งเสริมสนับสนุน  Service plan

- กลุ่มงำนพัฒนำเขตสุขภำพร่วม
จัดท ำตัวชี วัดและร่วมขับเคลื่อน
ติดตำมประเมินผล

กลุ่มงำนพัฒนำสุขภำพปฐมภูมิ  
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนกับ 

สธทศ. ในระบบสุขภำพ/
ระบบบริกำรปฐมภูมิ  

กลุ่มงำน
คุ้มครองจริยธรรม

เขตสุขภำพ ทุกเขตสุขภำพ สปสช. เขตเผยแพร่และ
สนับสนุนงบประมำณ

อบรมชมรม/สธ.
พระวิทยำกร
เขตทุกเขต

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม บูรณำกำรงำน
และเชื่อมโยงเครือข่ำย และ

กำรติดตำมประเมินผล

- พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ   
บูรณำกำร วิถี สธทศ.

- พัฒนำรูปแบบและกลไกระบบ
สุขภำพ บูรณำกำรวิถี สธทศ. 

- สนับสนุนงบประมำณ            
ในกำรขับเคลื่อนและขยำยผล

- ร่วมกับหรือสนับสนุนงำน       
หน่วยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือ           
ได้รับมอบหมำย

- ประสำนกำรติดตำมประเมินผล

- สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
บูรณำกำรงำน และ
เชื่อมโยงเครือข่ำย

- ประสำนและเชื่อมโยงบูรณำ
กำรกับบริกำร  ทุติยภูมิ     
ตติยภูมิ และบริกำรเฉพำะ

- บูรณำกำรด ำเนินกำรในระดับ
พื นท่ีโดยใช้กลไก พชอ.

- พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำร   
วิถี สธทศ. ทุกระดับ                    

- กำรสื่อสำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม

จังหวัด ทุกจังหวัด
เผยแพร่และสนับสนุน

งบประมำณ
อบรมชมรม/สธ. พระวิทยำกรจังหวัด สร้ำงกำรยอมรับควำมเข้ำใจ

แก่ผู้บริหำรและผู้เกีย่วข้อง  
ระดับจังหวัด

อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ
กองทุน

หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น
(เทศบำล)

อบรมชมรม/สธ.
ทุกอ ำเภอต้นแบบ/

จังหวัด

พระวิทยำกรจังหวัด 
อ ำเภอต้นแบบ

พัฒนำทีมพ่ีเลี ยงขับเคลื่อนและด ำเนินกำร
ในระดับพื นท่ีโดยใช้กลไก พชอ.

ต ำบล ทุกต ำบล กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพต ำบล

อบรมชมรม/สธ.
ทุกต ำบลต้นแบบ/

จังหวัด

พระวิทยำกร 1 
ต ำบลต้นแบบ  

พระคิลำนุปัฏฐำก

พัฒนำทีมปฏิบัติกำร และ Coaching
ระดับต ำบล และติดตำมเสริมพลัง           

กำรบูณำกำรระดับพื นท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนและ
เชื่อมโยงบริกำรและ

ระบบบริกำรปฐมภูมิและ
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

- พัฒนำบริกำรและระบบบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ บูรณำกำร    
วิถี สธทศ.    

- ส่งเสริมให้ประชำชน              
มีศักยภำพและมีควำมรู้จัดกำร
สุขภำพตนเองและครอบครัว
บูรณำกำร วิถี สธทศ.

- ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยง
บริกำรและระบบบริกำรปฐมภูมิ
และแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว

หมู่บ้ำน
/ชุมชน

ร้อยละ 70 ของหมู่บ้ำน
ในทุกต ำบล

กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพ

1 ศสมช.ต้นแบบ/
ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด

พระภิกษุท่ีเสี่ยง/
อำพำธโรค NCD

ติดตำมเสริมพลังกำรบูณำกำรระดับพื นท่ี

ศูนย์
กำรเรียนรู้

1 อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพ

1 ต ำบล/อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

1 อ ำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ

สนับสนุน
กำรพัฒนำรูปแบบศูนย์กำรเรียนรู้

ประชำกร
เป้ำหมำย

ร้อยละ 50 ของกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย DM,HT

มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ด้วยหลัก 3ส 3อ 1น

(ขยำยกำรอบรมประชำกร
เป้ำหมำย ท่ีมีปัญหำ NCD/ 
Covid-19) วัยท ำงำน และ

วัยผู้สูงอำยุ

อสม.ทุกคน พระภิกษุท่ีมี
ภำวะเสี่ยง/

อำพำธ ผู้สูงอำยุ

ขับเคลื่อนและด ำเนินกำรโครงกำรฯ           
ระดับต ำบลในอ ำเภอต้นแบบ บวร.สออ.

ทุกกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย DM,HT วัยท ำงำน 
และวัยผู้สูงอำยุ

องค์กร/บุคลำกร/ประชำกร
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย
หน่วยบริกำรปฐมภูมิและแพทย์

เวชศำสตร์ครอบครัว

องค์กรและบุคลำกร
ในสังกัด สธทศ.



ตำรำงสรุปโครงกำร  กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย 
งบประมำณ และผลที่จะเกิดขึ้น



๔.2 กำรพัฒนำวิทยำกรส่วนกลำง

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจำรณำ



1) อบรมและฝึกปฏิบัติกำรเป็นวิทยำกรสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                        
(หลักสูตร 3 วัน 2 คืน  รุ่นละ 75 คน ผู้จัดและวิทยำกร รุ่นละ 15 คน รวมรุ่นละ 90 คน)                      
เป้ำหมำยส่วนกลำงและเครือข่ำย ๑๓ เขต จ ำนวน 75 คน ประกอบด้วย  

ตัวแทนกรม/กอง   ทีมละ  3 คน รวม  30 คน
1 ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย                   ...................คน
2 กองสนับสนุนภำคประชำชน สบส                    ...................คน
3 กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต                    ...................คน
๔ กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค           ..................คน
๕ ส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ สป ..................คน
๖ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย สป ...................คน
๗ กองแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยฯ      ...................คน
๘ กองบริหำรกำรสำธำรณสุข สป.                       ...................คน
9 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตฯ                   ..................คน
10 สถำบันเวชศำสตร์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวร -เพื่อผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์  ...............คน



คุณสมบัติวิทยำกรระดับกรม /กอง

1. เป็นผู้รับผิดชอบงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงกำรบูรณำกำร
2. สำมำรถร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรมวิทยำกรทุกระดับ เขต จังหวัด อ ำเภอ  
3. สำมำรถเข้ำร่วมอบรมเป็นวิทยำกรครู ก หลักสูตร  3 วัน 2 คืน
4. สำมำรถเป็น Coach เสริมพลังวิทยำกรระดับ เขต จังหวัด อ ำเภอ 
5. สำมำรถร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตำมประเมินผลในพื นที่เป้ำหมำย



- ตัวแทนจำกเขตสุขภำพ 13 เขต  เขตละ  3 คน   รวม  39 คน
(สคร.เขต  / ศูนย์อนำมัยเขต /สบส เขต )
- อื่นๆ รวม  6 คน

- ทีมวิทยกรจำกกอง/กรม 30 คน
- ทีมวิทยำกรจำกเขต 39 คน
- อืน่ๆ 6 คน

รวมทั้งสิ้น                     75 คน



๔.๓ กำรคัดเลือกเครื่องมือพัฒนำหลักสูตร และคู่มือกำรด ำเนินกำร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  วิชำแกน (Core Module) กรอบแนวคิดและหลักกำรดูแลสุขภำพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.) (3ส. 3อ. 1น.) ได้แก่

1.1 สถำนกำรณ์ กำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรงั และแนวทำงกำรดูแล
สุขภำพองค์รวม วิถีธรรม ของโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน

1.๒ โครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนนุวิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำย
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓  สัญลักษณ์และค ำนิยำมส ำคัญของโครงกำรสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.)

1.4  เตรียมควำมพร้อมกำย-จิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1.5  หลักกำรและเหตุผลกำรดแูลสุขภำพตนเองด้วย วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง
1.6  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรสรำ้งสุขภำพ
1.7  กำรดูแลสุขภำพตนเอง ด้วยกำรสร้ำงพลังจิต เสริมพลังกำย เพื่อสุขภำพดีวิถี

ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยั่งยืน
1.8 กำรน ำหลักกำรแพทย์ผสมผสำนกับวิถีธรรม วีถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

มำดูแลสุขภำพในชีวิตประจ ำวัน

1.9  เครื่องมือกำรดูแลสุขภำพตนเองด้วยเครื่องมือ ๓ส. ๓อ.๑น.

หลักสูตรสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถ ีสธทศ.) ส ำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอำยุ

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
วิชำ 3ส. วิถี สธทศ.

2.1 สวดมนต์
2.2. สมำธิ
2.3 สนทนำธรรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
วิชำ 3อ. วิถี สธทศ.

3.1 อำหำร
3.2 ออกก ำลังกำย
3.3 อำรมณ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
วิชำ 1น. วิถี สธทศ.

4.1 นำฬิกำชีวิต

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
วิชำ กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร วิถี สธทศ.

5.1 กำรออกแบบชีวิตตนเองตำมหลักวิถ ีสธทศ
5.2 จัดท ำแผนงำนโครงกำรบรูณำกำรในกำร

ด ำเนินงำน
5.3 พัฒนำหลักสูตรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน

เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ด้วยเทคโนโลยี/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๕.๔ กำรติดตำมประเมินผล
5.5  กำรถอดบทเรียน
5.6 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และขยำยผล
5.7 แนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด

โครงกำรอ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวถิีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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- (ร่ำง) หลักสูตรมำตรฐำนโครงกำรสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (วิถี สธทศ.) ส ำหรับวิทยำกร/ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอำยุ

- (ร่ำง) คู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำย
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรดูสุขภำพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีเจตนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) มีทักษะและสำมำรถถ่ำยทอดในกำรน ำไปปฏิบัติดูแลสุขภำพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ด้วยหลักวิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรม

1) บุคลำกรด้ำนสุขภำพทั้งรัฐและเอกชน
2) ประชำชนผู้สนใจที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรดูแลสุขภำพด้วยหลัก

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง/ผู้น ำชุมชน/นักบวช พระ
ผู้น ำศำสนำ/ผู้บริหำร บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้ำหมำย



องค์ควำมรู้หลักสูตรสขุภำพดีวิถใีหม่      
▪ กำรแพทย์ผสมผสำน
▪ วิถีธรรม 
▪ วิถีไทย 
▪ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.)

พัฒนำเครื่องมือ

▪ 3ส 
▪ 3อ
▪ ๑น

พัฒนำหลักสูตร ออกแบบและ
จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้

• พัฒนำวิทยำกร Coaching 

▪ อบรมและฝึกปฏิบัติกลุ่มเป้ำหมำย

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

▪ สติ สัมปชัญญะ ▪ โยนิโสมนสิกำร พิจำณำอย่ำงถ่องแท้ตำมควำม
เป็นจริงรู้คุณ รู้โทษ รู้ประโยชน์

▪ 3อ 
- โภชเนมัตตัญญตุำ

- มัชฌิมำปฏิปทำ
- อำหำเรปฏิกูลสัญญำ
- อสุภะ
- อิทธิบำท 4

▪ สติ สัมปชัญญะ ▪ โยนิโสมนสิกำร
▪ อำหำร

▪ ออก
ก ำลังกำย

- อิทธิบำท 4
- พละ 5

▪ อำรมณ์
- พรหมวิหำร 4
- ขันติโสรัจจะ
- ทมะ
- จำคะ
- ศีล5

▪ ๑น ▪ อปริหำนิยธรรม 7

วิถีธรรม

▪ สัปปุริสธรรม 7



โครงกำรผลิตบุคลำกร หลักสูตรประกำศนียบัตรสำธำรณสุขศำสตร์ วิถีพุทธ 
(บัณฑิตศึกษำ)พุทธศักรำช ๒๕๖๔  มี ๓  หลักสูตร

๑) หลักสูตรประกำศนียบัตร สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ มจร.
๒) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ
๒) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล 

(สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ) 



หลักสูตรที่ ๑
(ร่ำง) หลักสูตรประกำศนียบัตร
สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ มจร.



เพื่อให้นิสิตมีควำมรู้ทำงทฤษฎี และกำรปฏิบัติทำงเทคนิคเชิงลึกภำยใต้ขอบเขตของงำนวิชำชีพทำงสำธำรณสุข
ศำสตร์ที่มีพื นฐำนส ำคัญมำจำกพุทธศำสนำ และมีทักษะด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคในทุกๆ ระดับของ
กำรรักษำพยำบำล โดยใช้ควำมรู้และทักษะที่ส ำคัญเรื่อง สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กำรด ำรงชีวิต และกำรท ำงำนในวิชำชีพของตนเอง ตลอดจนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมหรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ นได้

วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้ำหมำย
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงวิทยำศำตร์สุขภำพ 

เช่น สำธำรณสุขศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ โภชนำกำรและก ำหนดอำหำร 
กำยภำพบ ำบัด เป็นต้น



หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

▪ กองบริหำรหำรสำธำรณสุข สป.
▪ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรส์ุขภำพดวีิถีชีวิตไทย สป.
▪ ศูนย์ปฏิบตักิำรต่อต้ำนกำรทจุริต  สธ.
▪ สถำบันพระบรมรำชชนก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ สธ.
▪ มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.)
▪ มูลนิธิอุทัย สุดสุข 



โครงกำรผลิตบุคลำกร หลักสูตรประกำศนียบัตร
สำธำรณสุขศำสตร์ วิถีพุทธ (บัณฑิตศึกษำ) พุทธศักรำช ๒๕๖๔

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

สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๘

๑. สำธำรณสุขในพระไตรปิฎก
๒. พุทธศำสนำกับสำธำรณสุข
๓. พุทธศำสนำกับพหุปัญญำ

สุขภำพร่วมสมัย

๑. หมวดวิชำบังคับ ๒. หมวดวิชำเฉพำะ ๓. วิชำเลือก

๑.สัมมนำพุทธสำธำรณสุขศำสตร์
๒.กำรฝึกปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำร

ป้องกันโรคโดยใช้หลักวิชำสขุภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๓.กำรพัฒนำเครือข่ำยระบบสุขภำพดวีิถีพุทธ
๔.เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุขตำมแนวพุทธธรรม
๕.หลักพุทธศำสนำในกำรประเมินระบบบริกำร

สำธำรณสุข

๑. วิทยำกำรระบำดและกำรควบคุม ป้องกันโรค  
ตำมวิถีพุทธ

๒. อนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัยตำมวิถีพุทธ
๓. ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนพุทธสำธำรณสุขศำสตร์
๔. สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง



(ร่ำง) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ 

หลักสูตรที่ ๒





ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ : วิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข สถำบันบรมรำชชนก

ชื่อหลักสูตร : ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีพุทธ
รูปแบบของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษำตอนต้น หลักสูตร ๓ ปี

(๒ ภำคกำรศึกษำต่อ ๑ ปี)



จุดหมำยของหลักสูตร
๑. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ มีควำมมั่นใจและภำคภูมิใจในวิชำชีพที่เรียน รักงำน รักหน่วยงำน สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะ

ได้ดีโดยมีควำมเคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อี่น
๒. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ดีงำม ทั งในกำรท ำงำน กำรอยู่ร่วมกัน กำรต่อต้ำนควำมรุนแรงและสำรเสพติด มีควำม

รับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงำน ท้องถิ่นและประเทศชำติด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำใจและเห็น
คุณค่ำของกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีจิตสำธำรณะและจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เพื่อให้มีบุคลิกภำพที่ดีมมีนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภำพอนำมัยที่สมบูรณ์ทั งร่ำงกำยและ
จิตใจเหมำะสมกับงำนอำชีพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำคนในสังคมให้มีสุขภำพที่ดี

๔. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของประเทศและโลกมีควำมรักชำติส ำนึกใน  
ควำมเป็นไทย เสียสละเพี่อส่วนรวม ด ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และกำรปกครอง          
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข



▪ กองบริหำรหำรสำธำรณสุข สป.
▪ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดวีิถีชีวิตไทย  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
▪ ศูนย์ปฏิบตักิำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติ  สธ.
▪ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำ 
▪ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข สถำบันบรมรำชชนก
▪ มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ



โครงสร้ำงหลักสูตร 
โครงสร้ ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช ๒๕๖๒ สำขำวิชำ ธุร กิจสถำนพยำบำล 
(สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีพุทธ) แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง ไม่น้อย
กว่ำ ๒๒ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๖ กลุ่มวิชำ 

๑. หมวดวิชำสมรรถนะ
แกนกลำง

๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๑ หน่วยกิต

๓. วิชำเลือก

หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ หน่วยกิตกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน  ไม่น้อยกว่ำ ๒๓ หน่วยกิต

กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ ๒๖ หน่วยกิต

ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ 

โครงงำนพฒันำสมรรถนะวิชำชีพ

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมง/สัปดำห)์
กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต



(ร่ำง) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล
(สร้ำงเสริมสุขภำพ วิถีพุทธ) 

หลักสูตรที่ ๓





ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ : วิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุข สถำบันบรมรำชชนก

ชื่อหลักสูตร             : ประกำศนียบัตรวิชำชีพ วิชำธุรกิจสถำนพยำบำล
(สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีพุทธ)

รูปแบบของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษำตอนต้น หลักสูตร ๓ ปี
(๒ ภำคกำรศึกษำต่อ ๑ ป)ี



จุดหมำยของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถสร้ำงสุขภำพตนเองและส่งเสริมสุขภำพให้ผู้อื่นมีสุขภำพ อนำมัยท่ีดีโดยประยุกต์

แนวทำงด้ำนวิถีพุทธ 
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงพุทธศำสตร์สำธำรณสุข ท่ีผสมผสำนหลักพุทธธรรมในกำรปฏิบัติ

ตนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพตนเองและเป็นเครื่องมือกำรท ำงำนเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำร
สำธำรณสุขทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชำติ 

3. เพื่อให้มีควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ในงำนอำชีพสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เลือกวิถีกำรด ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับตน 
สร้ำงสรรค์ควำมเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชำติ

4. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรประกอบอำชีพ มีทักษะ
กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ 
ทักษะด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภัย ตลอดจนทักษะกำรจัดกำร สำมำรถสร้ำงอำชีพและพัฒนำอำชีพให้
ก้ำวหน้ำอยู่เสมอ



จุดหมำยของหลักสูตร
5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ มีควำมมั่นใจและภำคภูมิใจในวิชำชีพท่ีเรียน รักงำน รักหน่วยงำน สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่ 

คณะได้ดีโดยมีควำมเคำรพในสิทธิและหน้ำท่ีของตนเองและผู้อี่น
6. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมท่ีดีงำม ท้ังในกำรท ำงำน กำรอยู่ร่วมกัน กำรต่อต้ำนควำมรุนแรงและสำรเสพติด มี

ควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงำน ท้องถิ่นและประเทศชำติด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำใจ
และเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีจิตสำธำรณะและจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดี

7. เพื่อให้มีบุคลิกภำพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภำพอนำมัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำยและ
จิตใจเหมำะสมกับงำนอำชีพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำคนในสังคมให้มีสุขภำพท่ีดี

8.  เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของประเทศและโลกมีควำมรักชำติส ำนึกใน
ควำมเป็นไทย เสียสละเพี่อส่วนรวม ด ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ 



▪ กองบริหำรหำรสำธำรณสุข สป.
▪ ส ำนักบริหำรยทุธศำสตรส์ุขภำพดีวิถีชีวิตไทย  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
▪ ศูนย์ปฏิบตัิกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ  สธ.
▪ วิทยำลัยกำรอำชวีศึกษำ 
▪ มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ



โครงสร้ำงหลักสูตร 
โครงสร้ ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช ๒๕๖๒ สำขำวิชำ ธุร กิจสถำนพยำบำล 
(สร้ำงเสริมสุขภำพวิถีพุทธ) แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง ไม่น้อย
กว่ำ ๒๒ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๖ กลุ่มวิชำ 

๑. หมวดวิชำสมรรถนะ
แกนกลำง

๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๑ หน่วยกิต

๓. วิชำเลือก

หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ หน่วยกิตกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน  ไม่น้อยกว่ำ ๒๓ หน่วยกิต

กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ ๒๖ หน่วยกิต

ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ 

โครงงำนพฒันำสมรรถนะวิชำชีพ

๔. กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๒ ชั่วโมง/สัปดำห)์
กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ หน่วยกิต



KPL  Template



นัดประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



นัดประชุมครั้งต่อไป
วันพุธที่ 8 กันยำยน 2564 เวลำ09.00 น. เป็นต้นไป

( ประชุมวันพุธสัปดำห์ที่ 2 ของทุกเดือน )


