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วาระการประชุม
วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
1.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนนุวิชาการ

และเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี      
วิถีชีวิตไทย

๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานกุารและประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  ครั้งที่ 1/ ๒๕๖4 วันพุธ ที่ 4  สิงหาคม 2564 

- นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

๓ เรื่องเพื่อทรำบ
3.1  (ร่าง) คู่มือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ3ส. 3อ. 1น.

เพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม (หลักสูตรพื้นฐาน)
3.2  (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุน

วิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข

- ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

4

เร่ืองสืบเนื่อง
4.1 การบูรณาการงานตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ  ตามบทบาท

ของกรม กองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายฯ
- โครงการอ าเภอเมืองต้นแบบ สธทศ. นนทบุรี จาก สบส.
- โครงการอบรมพระวิทยากรและพระศิลานุปัฏฐาก

- ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

- นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

4.2 รายชื่อตัวแทนวิทยากรส่วนกลาง ของกรม กองต่างๆ 
1) ส านักอนามัยผู้สูงอายุ ๒)  กองสนับสนุนภาคประชาชน
3) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ๔) กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4) ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ๕) ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ
5) กองแพทย์ทางเลือกฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6) กองบริหารการสาธารณสุข             ๗) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
7) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ   กรมการแพทย์
8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

- นางสีไพร พลอยทรัพย์
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายสุขภาพดีฯ - นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
5 เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1 คัดเลือกพื้นท่ีอ าเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภาพดีฯ
5.2 การพิจารณาน าเคร่ืองมือ 3ส 3อ 1น มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาผลกระทบ

ทางจิตใจจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
5.3  (ร่าง) แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan สร้างเสริมสุขภาพดีฯ
5.4  (ร่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าจาก

งานประจ าในองค์กร (Routine to Research : R2R) เพ่ือสุขภาพดี วิถีใหม่ฯ
ป้องกันการเกิดโรคในบุคลากรสาธารณสุข โดยน าเคร่ืองมือ ๓ส ๓อ ๑น ใน
การแก้ปัญหาการเกิดโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการ
เกิดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.๒๕๖๕

- ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายเชี่ยวชาญ

- ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
หรือผู้แทน

- ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข

- ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข

6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1  ก าหนดการด าเนินงานโครงการ สสส. และคณะกรรมการ
6.2  นัดประชุมครั้งต่อไป

- นางสาวสุธาทิพย์  ม่วงสีใส 
นักวิชาการสาธารณสุข



วำระที่ 1 

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
1.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนบัสนุน

วิชาการและเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



กำรประชุมปรึกษำหำรือกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 - 2570 ร่วมกับ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นนทบุรี  ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหำคม  ๒๕๖๔  (เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ณ. ห้องประชุมวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี นนทบุรี  มีประเด็นส ำคัญดังนี้

1.1 ควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำย ขับเคลื่อนนโยบำย   
สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



1 กำรพัฒนำต ำรำ/เอกสำรวิชำกำรที่ใช้ในโครงกำร สธทศ.

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำกำรและกำรฝึกปฏิบัติ  

1.1 หลักสูตรมำตรฐำนกำรอบรมวิทยำกรและกลุ่มผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน
1.2 คู่มือในกำรประเมินด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนวิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

1 .  หลักสูตรอบรมวิทยากรและ Coacher (พี่เลี้ยง) สธทศ. ส าหรับกลุ่มป่วยและผู้มีภาวะเสีย่งโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ผู้สูงอายุ     
กลุ่มสตรี (หลักสูตรมาตรฐาน)

2.   คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือขา่ยขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับวิทยากรผู้ป่วยป่วยและผู้มีภาวะเสีย่งโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง  หลักสูตรที่ ๑  

3. หลักสูตรอบรมองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือขา่ย 
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย   วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

4.   คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือขา่ยขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ.

5.   พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพการป้องกัน NCDs ในระดับบุคคลและชุมชน



1 กำรพัฒนำต ำรำ/เอกสำรวิชำกำรที่ใช้ในโครงกำร สธทศ.

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำกำรและกำรฝึกปฏิบัติ  

6.   หลักสูตรอบรมผู้ป่วยและผู้มีภสวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย 3ส. 3อ. 1น.
7.   คู่มือการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และ   

บ าบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัญหาผลกระทบต่อจิตใจจากโรคโควิด-19
8.   คู่มือการจัดต้ังและพัฒนาอ าเภอต้นแบบ สธทศ.
9.   คู่มือการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ. ระดับต าบล/อ าเภอ
10. คู่มือการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ต าบลต้นแบบ อ าเภอต้นแบบ จังหวัด

ต้นแบบ สธทศ.
11. คู่มือการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่าย

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



หลักกำรและรปูแบบที่ใช้ในกำรพฒันำสื่อกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร สธ.ทศ.

• ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) การจัดการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายมีเครื่องมือและส่วนประกอบที่ส าคัญส าหรับผู้สอน  ผู้เรียนและ
ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหาร
จัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board 

• คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI: Computer assisted Instruction) เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อผสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ      
วีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำกำรและกำรฝกึปฏบิัติ

2. กำรพัฒนำต ำรำ  เอกสำรวิชำกำร สธทศ. /พัฒนำสื่อและรปูแบบกำรเรียน      
กำรสอนทำงอเิล็กทรอนิกส์



ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำกำรและกำรฝกึปฏบิัติ

กำรพัฒนำสือ่กำรเรยีนกำรสอนในหลักสตูร สธ.ทศ.

➢ ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
- สื่อ ทางอิเลคทรอนิค รูปแบบต่างๆที่ผ่านการเรียนการสอนผ่านหลายช่องทางทั้ง Online ได้แก่ Youtube, Facebook,Zoom

Meeting Application, Webex Meeting เป็นต้น และ ช่องทาง Offline
- ใบงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สธ.ทศ.
- ใบความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สธ.ทศ.
- Power Point ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สธ.ทศ.
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตร สธ.ทศ.
- ต าราที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สธ.ทศ.
- เสียง วีดีทัศน์
- ตัวบุคคลต้นแบบ (Modeling)
- แผ่นพับเน้ือหา 
- บัตรค า ถาม-ตอบ
- อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่ อาหาร น้ ามันนวด ผ้าไม้ครูด  แผ่นชาร์ทนาฬิกาชีวิต เป็นต้น



วำระที่ ๒ 

รับรองรำยงำนกำรประชุม
การประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลือ่น
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันพุธ ที่ 4  สิงหาคม 2564 



ฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันพุธที่ 4  สิงหาคม 2564  ดังกล่าว
ให้คณะฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบาย  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและแจ้งส านัก
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ปรากฎว่าไม่มีคณะกรรมการ
ท่านใดปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว

รับรองรำยงำนกำรประชุม



วำระที่ ๓

เรื่องเพื่อทรำบ
3.1 (ร่าง) คู่มือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ3ส. 3อ. 1น.เพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม 

(หลักสูตรพื้นฐาน)
3.2 (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ

และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย                
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



1.  ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเมล์ไฟล์เอกสาร (ร่าง)คู่มือการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติ  3ส.3อ. 1น. เพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม (หลักสูตร
พื้นฐาน) ให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยพิจารณาทบทวนและให้
ข้อเสนอแนะปรับแก้เพิ่มเติม

นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือจาก วพบ.นนทบุรีและคณะ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกทางหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ 
ครบถ้วยอีกทางหนึ่งด้วย

3.1 (ร่ำง) คู่มือกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. 
เพ่ือสร้ำงสุขภำพองค์รวม (หลักสูตรพื้นฐำน



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

1.1 สถานการณ์ การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแนวทางการดูแล
สุขภาพองค์รวม วิถีธรรม ของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

1.๒ โครงการพัฒนากลไกสนบัสนนุวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓  สัญลักษณ์และค านยิามส าคัญของโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.)

1.4  เตรียมความพร้อมกาย-จิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1.5  หลักการและเหตุผลการดูแลสุขภาพตนเองด้วย วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง
1.6  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาพ
1.7  การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย เพื่อสุขภาพดี

วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยั่งยืน
1.8 การน าหลักการแพทย์ผสมผสานกับวิถีธรรม วีถไีทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

มาดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน

1.9  เคร่ืองมือการดูแลสุขภาพตนเองด้วยเคร่ืองมือ ๓ส. ๓อ.๑น.

หลักสูตรสขุภำพดีวิถใีหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถ ีสธทศ.) ส ำหรับผู้ป่วยโรคไม่ตดิตอ่เร้ือรังและผู้สูงอำยุ

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. สมาธิ
2.3 สนทนาธรรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
วิชำ 3อ. วิถี สธทศ.

3.1 อาหาร
3.2 ออกก าลังกาย
3.3 อารมณ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
วิชำ 1น. วิถี สธทศ.

4.1 นาฬิกาชีวิต

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่5
วิชำ กำรบริหำรจดักำรหลกัสตูร วิถี สธทศ.

5.1 การออกแบบชีวิตตนเองตามหลักวิถี สธทศ
5.2 จัดท าแผนงานโครงการบูรณาการในการ

ด าเนินงาน
5.3 พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงาน

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ด้วยเทคโนโลยี/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

๕.๔ การติดตามประเมนิผล
5.5  การถอดบทเรียน
5.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล
5.7 แนวทางการพัฒนาต่อยอด

โครงการอ าเภอต้นแบบสุขภาพดวิีถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและด าเนินงาน
โครงการการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยากร        
ทุกระดับ โดยที่โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแกนหลักในการเตรียม           
ความพร้อมและความเข้มแข็งของโครงสร้างระบบสาธารณสุขพื้นฐาน 
(Basic Health System Infrastructure) ของกระทรวงสาธารณสุข         
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญโครงการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี          
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2564 - 2570

3.2  (ร่ำง) คู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุน
วิชำกำรและเครือข่ำยขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย   วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



วำระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การบูรณาการงานตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ ตามบทบาท

ของกรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่        
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 รายชื่อตัวแทนวิทยากรส่วนกลาง ของกรม กองต่างๆ 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ทีมเลขำคณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม       
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้ประสำนหน่วยงำนท้ังภำครัฐ/เอกชน  ในกำรบูรณำกำรโครงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย  สธทศ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้

1. วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี  2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 4. กองสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 6. กองบริหารการสาธารณสุข สป.
7. ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ(สสป.) 8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) 10. สถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

4.1 กำรบูรณำกำรงำนตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ ตำมบทบำทของกรม กองต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



โดยในขณะนี้ได้เสนอโครงกำร โดยบูรณำกำรกับกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน         
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ในปี 2565   จ ำนวน 2 โครงกำรดังนี้

โครงกำร กำรด ำเนินกำร
1. โครงกำรอ ำเภอต้นแบบสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของ     
ผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดนนทบุรี  

งบประมำณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บำท

( อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณ )

2. โครงกำรอบรมสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงส ำหรับพระวิทยำกรและพระภิกษุที่มีภำวะเสีย่งและอำพำธ
โรคไม่ติดต่อเรี้องรัง ปี 2565 

งบประมำณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000 บำท

( อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณ )



4.2 รำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ 

1) ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 2) กองสนับสนุนภาคประชาชน
3) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 4) กองควบคมุโรคไม่ติดต่อ
5) ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 6) ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
7) กองแพทย์ทางเลือกฯ กรมการแพทย์ 8) กองบริหารการสาธารณสุข

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 10) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ  กรมการแพทย์
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี คุณสมบัติวิทยำกรระดับกรม /กอง

1. เป็นผู้รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงการบูรณาการ
2. สามารถร่วมเป็นทีมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากร
ทุกระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ 
3. สามารถเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก หลักสูตร  3 วัน 2 คืน
4. สามารถเป็น Coach เสริมพลังวิทยากรระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ 
5. สามารถร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่เป้าหมาย



ที่ กรม/กอง ชื่อ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/ฝ่ำย
1 กรมอนำมัย                   

1.1 แพทย/์นักวิชาการ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
1.2 นักโภชนาการ ส านักโภชนาการ
1.3 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพหรือ

ส านักส่งเสริมสุขภาพ
2 กรมสนับสนนุบริกำรสขุภำพ                 

2.1 กองสนับสนุนภาคประชาชน
2.2 กองสนับสนุนภาคประชาชน
2.3 กองสุขศึกษา

3 กรมสุขภำพจิต
3.1 กองส่งเสริมและพัฒนา

สุขภาพจิต
น.ส.นนัทาวดี วรสวุสั ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและ

พัฒนาสุขภาพจิต
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                    

๓.๒ กองส่งเสรมิและพฒันา
สขุภาพจิต

นางกัลยกร ไชยมงคล นักวิชาการสาธารณสุข กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                    

4 กรมควบคุมโรค           
4.1 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  



ที่ กรม/กอง ชื่อ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/ฝ่ำย

5 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
5.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี

วิถีชีวิตไทย
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักบริหาร

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดี วิถีชีวิตไทย  

5.2 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ

ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพ       
ปฐมภูมิ

5.3 กองบริหารการสาธารณสุข ดร.สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ    
5.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

5.5 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)            

ดร.สมพร เนติรัฐกร รก.ในต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)                        



ที่ กรม/กอง ชื่อ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/ฝ่ำย
6 กรมกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือก
6.1 กองการแพทยท์างเลือก        นางสาวนิสาชล  พลอยทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

6.2 กองการแพทยท์างเลือก        นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมบริการ
การแพทย์ทางเลือก

6.3 กองการแพทยท์างเลือก        นางสาวสุธาสินี ไถวศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมบริการ
การแพทย์ทางเลือก

7 กรมกำรแพทย์  
7.1 น.ส.จิตนภา  วาณิชวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ

พระสังฆ ราชญาณสังวร -เพ่ือ
ผู้สูงอายุ



ที่ กรม/กอง ชื่อ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/ฝ่ำย
8 สถำบันพระบรมรำชชนก

8.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
นนทบรุี

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นนทบุรี

8.2 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นนทบรุี

ดร.ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
(หวัหนา้สาขาการพยาบาล
สขุภาพจิตและจิตเวช)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นนทบุรี

8.3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
นนทบรุี

ดร.วิไลพร ข าวงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นนทบุรี

9 มูลนิธิอุทัย สุดสุข
9.1  มลูนิธิอทุยั สดุสขุ นพ.มานิต ธีรตันติกานนท์ รองประธานท่ีปรึกษามูลนิธิฯ               มูลนิธิอุทัย สุดสุข
9.2  มูลนิธิอุทัย สุดสุข นางบุษบา ใจกล้า กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข



สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ
ล ำดับ รำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ จ ำนวน (คน)

1 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
2 กองสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 2
4 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
5 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6 ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 1
7 กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
8 กองบริหารการสาธารณสุข 1
9 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 1

10 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร - เพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 1
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 3
12 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1

13 มูลนิธิอุทัย สุดสุข 2

รวม 15



แบบส ำรวจเครื่องมือในกำรบูรณำกำรงำนเพื่อใช้ในกำรประชุมขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดวีิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ 1/2564

( ขอควำมร่วมมือโปรดเตรียมข้อมูลของหน่วยงำนมำร่วมบรูณำกำร )

1. ชื่อหน่วยงาน ........................................................... กอง..................................  กรม....................................
2. บทบาทและภารกิจท่ีสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

-…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
3. เคร่ืองมือและกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1. แผนงาน/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………….………….…….
KPI…………………………………………………………………………………………………………..…………………..……
KPI  Template………………………………………………………………………………………..…………………..……
เคร่ืองมือ  …………………………………………………………………………………………….………………...............

4. บทบาทและภารกิจอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง              
-…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

* หมำยเหตุ : เครื่องมือ หมำยถึง 
1. โปรแกรมอบรม/แพ็คเกจ็/ หลักสูตร 

/คู่มือ
2. แผนการด าเนินงาน/การอบรมที่

พัฒนาแล้วและหรือก าลังพัฒนา
3. คู่มือการด าเนินงาน
4. โปรแกรมการให้บริการสง่เสริม

สุขภาพ ป้องกัน รักษาพยาบาล เช่น 
คลินิก NCDs /        คลินิกไร้พุง / 
ศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (wellness 
center) /Home BP/ เป็นต้น

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรบูรณำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ



วำระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1  คัดเลือกพื้นที่อ าเภอต้นแบบขับเคลือ่นสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 การพิจารณาน าเครื่องมือ 3ส 3อ 1น มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาผลกระทบทางจิตใจจาก  

สถานการณ์ระบาดของโควิด-19
5.3  (ร่าง) แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan สร้างเสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง

5.4  (ร่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าจากงานประจ าในองคกร (Routine to 
Research : R2R) เพื่อสุขภาพดี วิถีใหมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันการเกิดโรคในบุคลากรสาธารณสุข 
โดยน าเครื่องมือ ๓ส ๓อ ๑น ในการแก้ปัญหาการเกิดโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิด
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.๒๕๖๕



จ.บุรีรัมย์

5.1 คัดเลือกพื้นที่อ ำเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี เศรษฐกิจ
พอเพียง



ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

1

เชียงใหม่ เมือง สุเทพ เทศบาลนคร

*เชียงราย

เชียงของ
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ม 6 บ้านมูเซอป่ากล้วย
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
พาน หัวง้ม หมู่บ้านหนองฮ่าง

แพร่

เด่นชัย
1. เด่นชัย เด่นชัย ม 8 บ้านแม่จั๊วะ
หนองม่วงไข่  ทุ่งแคล้ว  
ร้องกวาง   แม่ยางฮ่อ  

2
สุโขทัย

1. เมือง เมืองเก่า ม ๒  บ้านนา
สวรรคโลก ย่านยาว
ศรีนคร หนองบัว

เพชรบูรณ์

หล่มเก่า
หล่มสัก ลานบ่า ม 11 บ้านคิ้วงาม
2.น้้าหนาว หลักด่าน
เขาค้อ เขาค้อ
วังโป่ง ท้ายดง หมู่บ้านด่านชา้ง

สีของตารางที่ 1 หมายถึง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เครือข่ายคลินิกศาสนาพุทธ

รพร

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER

พชอ NCDs โรงเรียน NDCs
จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๑

เชียงใหม่ รพ.สันป่าตอง √

เชียงราย

รพ.เชียงราย
ประชานุเคราะห์ √

√
รพ.เชียงแสน √

รพ.แม่จัน √

แพร่
รพ.แพร่ √

รพ.สูงเม่น √



3

ก าแพงเพชร

เมือง ไตรตรึงษ์ ม 4 บ้านวังพระธาตุ

คลองขลุง วังยาง

1.พรานกระต่ายห้วยยั้ง (รพสต. วังควง)

พิจิตร

2.ตะพานหิน

ดงเจริญ ส้านักขุนเณร ม 4 ส้านักขุนเณร

โพธิ์ประทับช้าง เนินสว่าง

บึงนาราง บางลาย

4

นครนายก

เมือง สาริกา ม 3 สาริกา

1.บ้านนา ป่าขะ

เมือง ดงละคร

เมือง ศรีนาวา หมู่บ้านศีรีวัน

พระนครศรีอยุธ
ยา

เมือง
โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา  

สีของตารางที่ 1 หมายถึง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เครือข่ายคลินิกศาสนาพุทธ

รพร

ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER พชอ

NCDs
โรงเรียน NDCs

จังหวัด 
NCDs

โรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๓
ก้าแพงเพชร

บ้านไพรสวรรค์

√บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ

ชุมชนประชาสามัคคี

พิจิตร
สสอ.

โพทะเล



๕

สุพรรณบุรี

สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ ม 13 บ้านดอนศาลเจ้า
สามชุก หนองสะเดา ม 1 บ้านดอนไร่
ดอนเจดีย์ หนองสาหร่าย
ด่านช้าง ด่านช้าง

ราชบุรี

เมือง

วิทยาลัยอาชวีศึกษาดรุณาราชบุรี
1.โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลบางแพ
รพ.สต.อ่างทอง 
เจดีย์หัก 
เฉลิมพระเกียรติ
ดอนตะโก 
คุ้งน้้าวน
ดอนแร่
บ้านคูบัว
บ้านไร่
น้้าพุ
บางศรีเพชร 
พงสวาย 
ห้วยไผ่
พงสวาย 
ห้วยไผ่
บ้านเกาะลอย 
ท่าราบ
หลุมดิน
เกาะพลับพลา 

ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

สีของตารางที่ 1 หมายถึง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เครือข่ายคลินิกศาสนาพุทธ

รพร

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER พชอ

NCDs
โรงเรียน NDCs

จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๕

สพุรรณบรุี รพ.ศรีประจนัต์ √

ราชบรุี

วดัโคกทอง
วนัมหาราช (ผาณิต

พิเชฐวงศ ์1)
อนบุาลโพธาราม 

(ชมุชนวดับา้นสิงห)์

วดัโพธรตันาราม

วดัสระส่ีมมุ



๕
ราชบุรี

บางแพ

รพ.สต.วัดแก้ว 

บ้านวังกุ่ม 

วังเย็น  

บ้านหนองม่วง 

หัวโพ 

โพหัก 

บ้านดอนใหญ่ดอนคา

โพธาราม
รพ.สต.นางแก้ว

รพ.สต. หนองโพ

ด้าเนินสะดวก
รพ.สต.ดอนกรวย

รพ.สต.ด้าเนินสะดวก

กาญจนบุรี บ่อพลอย โรงพยาบาลบ่อพลอย

นครปฐม
ดอนตูม โรงพยาบาลดอนตมู

นครชัยศรี โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่

สีของตารางที่ 1 หมายถึง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เครือข่ายคลินิกศาสนาพุทธ

รพร

ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER พชอ

NCDs
โรงเรียน NDCs

จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๕ นครปฐม รพ.บางเลน √ ห้วยขา้วก ่าวทิยา



๖

ชลบุรี

สัตหีบ
1.ศรีราชา เขาคันทรง ม 3 บ้านมาบเมือง

1.ศรีราชา

โรงพยาบาลแหลมฉบัง
รพ.สต.ตลาดล่างบางพระ ตลาดบึง 
บ้านห้วยกุ่ม
โค้งดารา 
หุบบอน 
เขาหิน 
เขาคันทรง
บ้านห้วยกรุ 
นาพร้าว 
ไร่หนึ่ง

เมือง หนองไม้แดง
บ้านบึง หนองบอนแดง

สระแก้ว

สระแก้ว
วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ ม 1 บ้านวังสมบูรณ์
เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ
วังสมบูรณ์ วังทอง

๗ ขอนแก่น

1. (รพร)กระนวน
เวียงเก่า ในเมือง บ้านเมืองใหม่
บ้านฝาง โนนฆ้อง
ภูผาม่าน โนนคอม
หนองสองห้อง ดอนดู่ หมู่บ้านดอนดู่

ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

สีของตารางที่ 1 หมายถึง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เครือข่ายคลินิกศาสนาพุทธ

รพร

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER พชอ

NCDs
โรงเรียน NDCs

จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๖
ชลบุรี รพ.ชลบุรี √

สามมุกครสิเตยีน
วทิยา

๗ ขอนแก่น
สสอ.เวยีง

เก่า



๘ สกลนคร

1.สว่างแดนดิน
(รพร)1.สว่าง
แดนดิน

ค้อใต้ ม 3 บ้านขาม

วานรนิวาส เดื่อสีคันไชย
พังโคน ไฮหย่อง

๙
บุรีรัมย์

1.สตึก หนองใหญ่
ม 2 บ้านหนอง
ใหญ่

เมือง เมืองฝาง ม 3 บ้านยางน้อย
โดนดินแดง ล้านางลอง
หนองหงส์ หนองชัยศรี
ล้าปลายมาศ บ้านยาง หมู่บ้านยางใหม่

สุรินทร์
ท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม
ปราสาท โรงพยาบาลปราสาท

๑๐
อุบลราชธานี

เดชอุดม
1.พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม 4 บ้านไร่ใต้
ตระกาลพืชผล บ้านแดง
นาจะหลวย โนนสวรรค์

อ้านาจเจริญ
ปทุมราชวงศา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
ชานุมาน โรงพยาบาลชานุมาน

ตารางที่ 1

เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

ตารางที่ 2 

เขต จังหวัด
WELLNESSCENTER

พชอ NCDs โรงเรียน NDCs
จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๘ สกลนคร

วัดธาตุนารายณ์วิทยา

อนุบาลนิคมน้้าอูน

กุสุมาลย์วิทยาคม
เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์

ค้าอนุสรณ์"

๙ บุรีรัมย์

รพ.บุรีรัมย์ √ บ้านป่าไม้สหกรณ์

√

รพ.นางรอง √ บ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงพยาบาลคู

เมือง √ บ้านตากอง
โรงพยาบาล

หนองกี่ √ บ้านโนนสมบูรณ์
โรงพยาบาล
ละหานทราย √ บ้านโนนค้อ

โรงพยาบาลล้า
ปลายมาศ √

โรงพยาบาลสตึก   √

๑๐

อุบลราชธานี
สสอ.กุดข้าวปุ้น

บ้านโพนดวน
สสอ.เขื่องใน

อ้านาจเจริญ
สสอ.ปทุมราช

วงศา

สสอ.เสนางคนิคม



๑๑

นครศรีธรรมรา
ช

นบพิต้า ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย

สุราษฎร์ธานี

1.พุนพิน
เวียงสระ
เมือง ขุนทะเล ม 4 บ้านหาดยาย
คีรีรัฐคม บ้านท้าเนียบ
ท่าชนะ วัง

๑๒

ตรัง

เมือง
รัษฎา ควนเมา ม 5 บ้านใสแต่
กันตัง เกาะลิบง
ห้วยยอด หนองช้างแล่น

ยะลา

ยะหา
กรงปินัง ปุโรงกิ่ง ม 1 บ้านโฉลง
รามัน ท่าธง
กาบัง บาละ

ปัตตานี

สายบุรี
เมือง ปูยุด ม 7 บ้านปูยุด
ยะหริ่ง ตาลีอายร์
แม่ลาน ม่วงเตี้ย
1.ไม้แก่น

๑๓ กทม  6 แห่ง
สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่ง
ประเทศไทย

ตารางที่ 1
เขต สถานที่ อ าเภอ ต าบล มบ.

ตารางท่ี 2 

เขต
จังหวั

ด
WELLNESSCENTER

พชอ NCDs โรงเรียน NDCs
จังหวัด 
NCDsโรงพยาบาล รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3

๑๑

นครศรีธ
รรมราช

โรงพยาบาลท่าศาลา √ กรุงหยันวิทยาคาร
สสอ.นาบอน ราชประชานุเคราะห์ 6

สสอ.ร่อนพิบูลย์ ราษฎร์บ้ารุง
สสอ.บางขัน

สุราษฎร์
ธานี

รพ.กาญจนดิษฐ์ √ บ้านพัฒนา
รพ.ชัยบุรี √ บ้านปากกะแดะ

รพ.สุราษฎร์ธานี √ วัดสองพี่น้อง
รพ.บ้านนาสาร √ สสอ.บ้านนาสาร บ้านโตนยาง

รพ.ไชยา √ สสอ.ไชยา ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
รพ.เคียนซา √ บ้านบางสาน
รพ.เกาะสมุย √ บ้านปากโตน
รพ.พุนพิน √ วัดวิโรจนาราม

สสอ.คีรีรัฐนิคม วัดไตรรัตนากร
บ้านหนองเหรียง
ตลาดหนองหวาย

บ้านควนสูง
วัดอินทราวาส

๑๒

ปัตตานี รพ.ไม้แก่น √ สสอ.ไม้แก่น

ตรัง

รพ.ตรัง √ ทุ่งยาวผดุงศิษย์
รพ.กันตัง √ กมลศรี

รพ.ปะเหลียน √ วันควนวิเศษ
รพ.ย่านตาขาว √ บ้านย่านตาขาว

สสอ.ห้วยยอด บ้านลิพัง
สสอ.วังวิเศษ บ้านคลองล้าปริง
สสอ.นาโยง บ้านคลองเต็ง

วัดหนองเป็ด
บ้านปากปรน

วัดชลวาปีวิหาร
บ้านทุ่งนา

วัดหนองสมาน
สภาราชินี

น้้าผุด



เขต สถำนที่ อ ำเภอ ต ำบล มบ.
1 แพร่ (รพร.)เด่นชัย เด่นชัย ม 8 บ้านแม่จั๊วะ
๒ สุโขทัย เมือง เมืองเก่า ม ๒ บ้านนา
๓ ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ห้วยยั้ง (รพสต. วังควง)
๔ นครนายก บ้านนา ป่าขะ
๕ ราชบุรี เมือง โรงพยาบาลราชบุรี
๖ ชลบุรี ศรีราชา เขาคันทรง ม 3 บ้านมาบเมือง
๗ ขอนแก่น (รพร) กระนวน
๘ สกลนคร (รพร) สว่างแดนดิน ค้อใต้ ม 3 บ้านขาม
๙ บุรีรัมย์ สตึก (สธทศ.) หนองใหญ่ ม 2 บ้านหนองใหญ่

๑๐ อุบลราชธานี (รพร) เดชอุดม ไร่ใต้ ม 4 บ้านไร่ใต้
๑๑ สุราษฎร์ธานี พุนพิน WC
๑๒ ปัตตานี ไม้แก่น WC
๑๓

กทม 6 แห่ง
สมาคมคลังปัญญาอาวุโส
แห่งประเทศไทย

สรุป



น ำเสนอโดย
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต หรือผู้แทน

5.2 กำรพิจำรณำน ำเครื่องมือ 3ส 3อ 1น มำประยุกต์ในกำรแก้ปัญหำผลกระทบทำง
จิตใจจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโควิด-19



5.3  (ร่ำง) แผนพัฒนำระบบบริกำร Service Plan สร้ำงเสริมสุขภำพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง



สมำธิสนทนำธรรม

ออกก ำลังกำย

▪ อิทธิบาท 4
▪ พละ 5

สธทศ.

นำฬิกำชีวิต

▪
อป

ริห
าน

ิยธ
รร

ม
7

วิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

▪ พรหมวิหาร 4
▪ ขันติโสรจัจะ
▪ ทมะ
▪ จาคะ
▪ ศีล5

▪ โภชเนมัตตัญญุตา
▪ มัชฌิมาปฏิปทา
▪ อาหาเรปฏิกูล

สัญญา
▪ อสุภะ
▪ อิทธิบาท 4

สวดมนต์

▪ สติ สัมปชัญญะ
▪ โยนิโสมนสิกำร

อำรมณ์ อำหำร

กำรแพทย์
แผนปัจจุบัน

กำรแพทย์
ทำงเลือก

กำรแพทย์
แผนไทย

กำรแพทย์
แผนไทยพ้ืนบ้ำน

▪
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องท า
เอง

▪“กันไว้ ดีกว่าแก้” 

▪ไปวัดไหว้พระ ท าบุญ

▪
อา

หา
รต

 าห
รับ

ไท
ย

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม วิถีธรรม วถิีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม วิถีธรรม วถิีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

หลักกำรและเหตุผล

• จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 
2561

• จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน 

หรือ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษา

เพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน  บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 ล้านคน ท าให้อัตราการเสียชีวิต
จากโรคเบาหวาน ในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน 

คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 

ล้านคน ภายในปี 2583 ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษาโรคเบาหวานประมาณ 12,000  ล้านบาทต่อปี  



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม วิถีธรรม วถิีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

หลักกำรและเหตุผล

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 จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงส าคัญ คือ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจ าวันในเร่ืองการ

รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย ภาวะสุขภาพจิต การมีพฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองการสูบ

บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยได้รับการดูและรักษาไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม วิถีธรรม วถิีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม
วิถีธรรม วิถีไทย  วถิีเศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



แผนการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสรมิสขุภาพด ีวิถีใหม
วิถีธรรม วิถีไทย  วถิีเศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



5.4  (ร่ำง) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำจำกงำน
ประจ ำในองคกร (Routine to Research : R2R) เพ่ือสุขภำพดี วิถีใหม่

การศึกษาค้นคว้าจากงานประจ าในองค์กร (Routine to Research : R2R) เพื่อสุขภาพดี 
วิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันการเกิดโรคในบุคลากรสาธารณสุข โดย
น าเครื่องมือ ๓ส ๓อ ๑น ในการแก้ปัญหาการเกิดโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากการเกิดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕



1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำสู่งำนประจ ำในองค์กร ครั้งที่ 
๑ (เขตละ ๑ วัน จ ำนวน ๔ เขต รวม ๔ วัน (รวมประชุม Online จ ำนวน ๒๐๐ คน 
รวมประชุมเฉพำะผู้จัดประชุมและวิทยำกร Onsite จ ำนวน ๑๔ คน) 

ยอดรวม   ๒๘๓,๑๖0 บำท

2.   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำสู่งำนประจ ำในองค์กร ครั้งที่ ๒ 
(รวม ประชุม Online จ ำนวน ๔๒๙ คน รวมประชุม Onsite จ ำนวน ๓๕ คน) 

ยอดรวม   ๓๘๑,๖๒0 บำท                

3.   จัดท ำคู่มือกำรศึกษำเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมและส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน ๖๒๐ เล่ม x ๑๕๐ บำท x ๒ เรื่อง = ๑๘๖ ,๐๐๐ บำท 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น       ๘๕๐,๗๘0    บำท 



วำระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ

6.1  ก าหนดการด าเนินงานโครงการ สสส. และคณะกรรมการ
6.2  นัดประชุมครั้งต่อไป



6.1   ก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำร สสส. และคณะกรรมกำร
๖.๒   นัดประชุมครั้งต่อไป

ข้อ รำยละเอียดกิจกรรม วัน เวลำ
1 ประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสาน

การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1/2564)

4 สิงหาคม 64 09.00 น.

เป็นต้นไป

C

2 ประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสาน
การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 2/2564)

๘ กันยายน 64 09.00 น.

เป็นต้นไป

C

3 คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน   
แกนน าขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.
(ครั้งที่ 3/2564)

15 กันยายน 64 13.30 น. D



ข้อ รำยละเอียดกิจกรรม วัน เวลำ
4 คณะกรรมการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  (ครั้งที่ 2/2564)

21 กันยายน 64 13.30 น. A3

5 ประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสาน
การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ ๓/2564)

12 ตุลาคม64 09.00 น. 

เป็นต้นไป

C

6 คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  (ครั้งที่ 1/2564)

20  ตุลาคม 64 13.30 น. A2



ข้อ รำยละเอียดกิจกรรม วัน เวลำ
7 คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงานแกนน า

ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. (ครั้งที่ 3/2564)
27 ตุลาคม  64 13.30 น. D

8 คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ (ครั้งที่ 1/2564)

3 พฤศจิกายน 64 13.30 น. A1

9 คณะท างานเลขานุการและประสานงานการ
ด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  (ครั้งที่ 4/2564)

10 พฤศจิกายน 64 09.00 น. 

เป็นต้นไป

C

10 คณะท างานเลขานุการและประสานงานการ
ด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 5/2564)

8 ธันวาคม 64 09.00 น.

เป็นต้นไป

C



B1 อนุกรรมการแผนงานและวิชาการด 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 าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B3 อนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

A3 คณะกรรมการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

กรมควบคุมโรค มูลนิธิอุทัย สุดสุข

C คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์
แผนไทยฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

กองบริหารการ
สาธารณสุข

กรมการแพทย์



ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

สป.

กรมควบคุมโรค มูลนิธิอุทัย สุดสุข

คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์
แผนไทยฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

กรมการแพทย์

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กองการแพทย์
ทางเลือก กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ

มูลนิธิอุทัย สุดสุข

วพบ.นนทบุรี

ส านักสนับสนุนบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  

D คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนงำนแกนน ำขับเคล่ือนนโยบำย สธทศ. 

กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
กรมอนามัย

กองสนับสนุนภาค
ประชาชน

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

สป.


