
ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖4
วันอังคำรที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕64 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป              

ณ ห้องประชุม Focus ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ตึก สป. อำคำร 2 ชั้น 1 



QR  CODE เข้ำกลุ่มไลน์

C คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำฯ สธทศ. 



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ

๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
1.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุน

วิชาการและเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่       
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม
คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง        
ครั้งที่ 2/๒๕๖4  วันพุธที่ 8 กันยายน 64 

- นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

๓ เรื่องเพื่อทรำบ

3.1  (ร่าง) หลักสูตรพ้ืนฐานแกนกลางและก าหนดการอบรม    
ทีมวิทยากรส่วนกลางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี       
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง          
วิทยากรรุ่น 1   (3 วัน วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564)

- นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 ความก้าวหน้าการบูรณาการงานตามนโยบายสุขภาพดี  วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทยฯ  ตามบทบาทของกรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การใช้องค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพจิตและ     
กลุ่มวัย

4.3 สรุปรายชื่อตัวแทนวิทยากรส่วนกลาง ของกรม กองต่างๆ 

4.4 การคัดเลือกพื้นท่ีอ าเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

- นางกัลยกร ไชยมงคล 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

- ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

- ดร.สมพร  เนติรัฐกร
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ



วำระที่ รำยกำร ผู้น ำเสนอ
5 เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1  การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง  
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ที่ สวนนงนุช พัทยา / รายชื่อผู้เข้าอบรม

5.2 การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานประสานงานวิชาการและ
ขับเคลื่อนโครงการ สธทศ.

5.3 โครงการอบรม อสม. โครงการสร้างเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ 
อสม และภาคีเครือข่าย สู่สุขภาพดีวิถีใหม่            วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  ตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ พ.ศ. 2564 -2570

5.4 คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงานแกนน าขับเคลื่อนนโยบาย 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๕ (ร่าง) แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan สร้างเสริมสุขภาพดี วิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ KPI Template ใน
ระบบตรวจราชการกรณีปกติ

- นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

- ดร.นพ.อุทัย  สุดสุข
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

- ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
กองบริหารการสาธารณสุข

- 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 ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

1.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ       
และเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย          
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



❑ 1) การด าเนินงานโครงการ สธทศ. ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมการด้านหลักสูตร / 
คู่มือการด าเนินงาน  ถึงแม้จะพบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

❑ 2) การสร้างเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรในการขับเคลื่อน สธทศ. มีความก้าวหน้าโดยมีหลายองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการ

❑ 3)  มีการเตรียมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง หลักสูตร 3 วัน 2 คืน     
ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

❑ 4)  ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ . จากนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ เป็น นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์  
นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายต าแหน่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องปรับคณะกรรมการหลาย
ต าแหน่งให้เป็นปัจจุบัน



วำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม

คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี        
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/๒๕๖4            

วันที่ 8 กันยายน. 2564 



ฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี เศรษฐกิจพอเพียง ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖4               
วันที่ 8 กันยายน 2564 ดังกล่าวให้คณะฝ่ายเลขานุการและประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและแจ้งส านักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแล้ว ปรากฎว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดปรับปรุงแก้ไข
รายงานดังกล่าว

รับรองรำยงำนกำรประชุม



วำระที่ ๓ เรื่องเพื่อทรำบ 

3.1  (ร่าง) หลักสูตรพื้นฐานแกนกลางและก าหนดการอบรมทีมวิทยากรส่วนกลาง
บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง วิทยากร รุ่น 1 (3 วัน วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564)



(ร่ำง)
ก ำหนดกำรอบรมพัฒนำศักยภำพวิทยำกรส่วนกลำงระดับกรม/กอง

เรื่อง กำรสร้ำงสุขภำพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่น ๑)
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

วันที่ 2๗ - ๒๙ ตุลำคม 2564 ณ สวนนงนุชพัทยำ จ.ชลบุรี
************************



2๗ ตุลำคม  2564
๐๙.๓0 –๑๐.๐0 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองสุขภาพ/ Pretest/ ประเมินการปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต
๑๐.๐0-๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม 

โดย : นพ.ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๓๐- ๑๑.00 น. บรรยาย : วิวัฒนาการ/ นโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ 2564 -2570 (นโยบาย สธทศ.) สู่การปฏิบัติ

โดย :  ดร.นพ.อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

1๑.๐0 – 1๒.๐0 น. ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพกาย จิต 
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นางกัลยกร ไชยมงคล         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

น.ส.สุธาทิพย์  ม่วงสีใส        นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)



2๗ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
1๓.๐0 – ๑๓.๓๐ น บรรยาย : Update สถานการณ์และนโยบายระดับชาติโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง            

โดย : นพ.กฤษฎดา หาญบรรเจิด ผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐น บรรยาย : แนวคิดและหลักการสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมและฟื้นฟูสภาพ ด้วยเครื่องมือปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. ในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย  สธทศ. 
โดย  นางสีไพร พลอยทรัพย์        รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1๕.๐0 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม : เข้าฐานและฝึกปฏิบัติ 

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

น.ส.เบญจมาศ วังนุราช        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
กลุ่มที่ 2  หลักการ 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

โดย : นางสีไพร  พลอยทรัพย์ รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก
นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มที่ 3  หลักการ 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) 
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์           รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

นางสาวจิตนภา  วาณิชวโรตม์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทย์



2๗ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 หลักการ 1น. (นาฬิกาชีวิต) 

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข                ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองการแพทย์ทางเลือก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น รับประทานอาหารเย็น (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.๔๕ –๒๐.๐0 น. บรรยายพร้อมปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

2๘ ตุลำคม  2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

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

โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย



2๘ ตุลำคม  2564 
0๙.๐0-1๐.00 น. บรรยาย การบูรณาการ “การแพทย์ผสมผสาน” การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดย นางสีไพร พลอยทรัพย์   รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก
1๐.00 – 1๒.00 น. บรรยาย :  การกินอยู่แบบไทย ห่างไกลโรค และฝึกปฏิบัติ

โดย :  นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
13.00 –1๔.๐0  น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : การจัดการอารมณ์

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

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
ดร.สมพร เนติรัฐกร   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

1๕.๐0 – ๑๗.๐๐ น. บรรยายและดูงาน : ปรัชญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่   วิถีธรรม วิถีไทย 
โดย ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

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

18.๔๕ –๒๐.๐0 น. บรรยายพร้อมปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต
โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร



2๙ ตุลำคม  2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

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

โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 – 11.๐0 น. อภิปราย: การบูรณาการ 3ส. 3อ. 1น. กับเครื่องมือของกรม/กองต่าง ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

โดย : ดร.สมพร เนติรัฐกร   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
11.00 – 12.๐0 น. บทบาทของวิทยากรในการเสริมพลังเพื่อการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
13.00 –15.๐0 น. อภิปรายทั่วไป มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรม

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข



กำรพฒันำศักยภำพวิทยำกรส่วนกลำงระดับกรม/กอง

เรื่อง กำรสร้ำงสุขภำพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(รุ่น ๑)  หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

วัตถุประสงค์
1) สามารถประยุกต์ใช้แนวทาง หลักการและเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. 

เพื่อการสร้างสุขภาพดี  วิถีใหม่   วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดูแลสุขภาพองค์รวม ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๒) สามารถบูรณาการการเชื่อมโยงการแพทย์ผสมผสานกับ วิถีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 
การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัญหาทางจิตและอารมณ์

3) สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. 
สู่ครอบครัวชุมชน สถานบริการสุขภาพและสาธารณสุขและสังคม



วำระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง

4.1  ความก้าวหน้าการบูรณาการงานตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ                      
ตามบทบาทของกรม กองต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การใช้องค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพจิตและกลุ่มวัย
4.3 สรุปรายช่ือตัวแทนวิทยากรส่วนกลาง ของกรม กองต่างๆ
4.4 การคัดเลือกพื้นที่อ าเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



4.1  ควำมก้ำวหน้ำกำรบูรณำกำรงำนตำมนโยบำยสุขภำพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยฯ ตำมบทบำทของกรม กองต่ำงๆ         
ที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม    
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.



แผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยแห่งชำติสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570

บูรณำกำรในระบบสำธำรณสุขทุกระดับ แผนภำพโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

นโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

ผู้เสี่ยงโรคไม่  
ติดต่อเรื้อรัง 

- กลุ่มวัยเรียน
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มสตรี 
- กลุ่มผู้สูงอายุ

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

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

๕)   โครงกำร
อบรมข้ำรำชกำร 
ครองตน       
ครองคน 
ครองงำน 
วิถีธรรม  วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

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

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

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

๑๐) สัมมนำ
นโยบำยชำติ
สุขภำพดี           
วิถีใหม่            
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข

ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีสุขภำพและคุณภำพชีวิตดีที่ยั่งยืน สังคมและประเทศชำติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สสส. +
สสว. +
วพบ. 

นนทบุรี 

สสส. + 
กทล. +
อภ.

สสว. + 
กรม คร

สบส. + 
สมัชชำหมออนำมัย๙
องค์กรสมำคม/
ชมรม อสม

ศปท.สป +
กบรส

มจร.+
ศปท.+ 
กบรส

ส ำนักอนำมัย
ผู้สูงอำยุ +         
กรมอนำมัย + 
มจร 

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

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

สปสช

๑. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.



กำรบูรณำกำรงำนตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ตำมบทบำทของกรม กองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องใน        
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ ทั้งภำครัฐ/เอกชน  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

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

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

๑๐. กองแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ  
การแพทย์ทางเลือก 

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



มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จ        
พระยุพรำช ทุกแห่ง

สถำบันศำสตร์แห่งควำมสุข
และควำมส ำเร็จ (GTO 

Academy)

มูลนิธิพัฒนำสถำนีอนำมัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ 
นวมินทรำชินี (สอน.) ทุกแห่ง

มูลนิธิอุทัย สุดสุข สวนนงนุช พัทยำ บูรณำกำรหน่วยงำน 
องค์กรภำครัฐและ

ภำคเอกชน
ท่ีร่วมขับเคลื่อน

องค์การเภสัชกรรม

สมาคมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ กระทรวงสาธารณสุข

และสมาคมชมรมสาขาทุกจังหวัด

องค์กรเครือข่ายสมัชชาหมอ
อนามัยแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 9 องค์กร

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
ส่วนกลางและสมาคมสาขา

ทุกจังหวัด

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข



๔.๒ กำรใช้องค์ควำมรู้และเครื่องมือส่งเสริมสุขภำพจิต

กัลยกร ไชยมงคล
กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต



กรอบแนวคิด กำรเสริมสร้ำงวัคซีนใจ

วัคซีนใจในชุมชน (4 สร้ำง)
ใช้ “2 ใช”้ เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ำย

1.ร่วมวางแผน 2.ร่วมด าเนินการ 3.ร่วมติดตามประเมินผล 4.ร่วมรับผลประโยชน์

ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยท ำงำน สูงอำยุ

ศูนยเ์ดก็เล็ก
• เฝ้าระวงัและสง่เสรมิ

พฒันาการ

สถานบรกิาร

• คดักรองและกระตุน้

พฒันาการ

ชมุชน/ครอบครวั
• เฝ้าระวงัและสง่เสรมิ

พฒันาการ

• ตดิตามเด็กเขา้สูร่ะบบ

บรกิาร

สถานศกึษา

• โปรแกรม HERO
• ระบบดแูลชว่ยเหลอื

นักเรยีน

• วคัซนีใจในสถานศกึษา

• TO BE NUMBER ONE

ชมุชน/ครอบครวั
• เฝ้าระวงัและสง่เสรมิการ

สือ่สารทางบวกใน

ครอบครวั

องคก์ร/สถาน
ประกอบการ
• บูรณาการความรว่มมอืระดบั

กระทรวง/กรม

• วคัซนีใจในสถานประกอบการ

• สง่เสรมิความสขุดว้ยโปรแกรม

สรา้งสขุในสถานประกอบการ

• 10 Packages

ชมุชน/ครอบครวั
• ดแูลเฝ้าระวงักลุม่ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

• คดักรองสขุภาพจติเชงิรกุดว้ย 

MHCI
• สง่เสรมิสขุภาพจติครอบครวั

สถานบรกิาร
• เฝ้าระวงัปัญหาสขุภาพจติ

• จดับรกิารดา้นสขุภาพจติ

ชมุชน/ครอบครวั
•เตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้สู่วยั

สงูอายุ

•คดักรองสขุภาพจติเชงิรกุดว้ย 

MHCI
•สง่เสรมิสขุภาพจติดว้ยสุข 5 
มติใินกลุม่ตดิสงัคม

•ดแูลทางสงัคมจติใจกลุม่เสีย่ง

•พฒันาระบบการเสรมิสรา้งพลงั

ใจในญาตผูิด้แูล

• พัฒนำกำรสมวัย
• IQ > 100 
• EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

พฤติกรรม อำรมณ์
ที่พึงประสงค์

สุขภำพจิตดี
• สุขภำพจิตดี
• ผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงได้รับกำร

ดูแลทำงสังคมจิตใจ

• ประชำชนมีควำมเข้มแข็งทำงใจ สำมำรถดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสม
• เกิดจิตส ำนึกในกำรดูแลช่วยเหลือสุขภำพจิตร่วมกันในชุมชน (Sense of Community)

กำร
เสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้

ด้ำน
สุขภำพจิต

เป้ำหมำย



ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี/ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12/ แผนพัฒนำสุขภำพจิตแห่งชำติ ฉบับท่ี 1

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมสุขภำพจิต พ.ศ.2561-2565:
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตตลอดช่วงชีวิต

โปรแกรมสร้าง
สุขวัยท างาน

ในชุมชน 
ฉบับ upgrade

- ศูนย์สุขภาพจิต
- พชอ.
- สถานประกอบการ
- ภาคีเครือข่ายอื่น

ส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตในกลุ่มวัยท ำงำน

เสริมสร้ำงควำมสุข
ด้วยโปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำน
ในชุมชนและสถำนประกอบกำร

กำรพัฒนำชุดเทคโนโลยี
บูรณำกำรงำนส่งเสริม

สุขภำพร่วมกับภำคีเครือข่ำย

แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565
Mental Health Thailand 4.0: 

คนไทยมีปัญญำ อำรมณ์ดี 
มีควำมสุข 

อยู่ในสังคมอย่ำงทรงคุณค่ำ

ควำมสุข ครอบครัว

บูรณำกำรงำนเสริมสร้ำง
วัคซีนใจในชุมชนและ

สถำนประกอบกำร/องค์กร

ระบบ
บริการ

ปฐมภูม/ิ
พชอ.

โครงการฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิต
แรงงานใน
ระบบฯ

- 10 packages
- Healthy Living
- Wellness Center
- หลักสูตร NCD ส าหรับ
ผู้น าท้องถิ่น

ส่งเสริม
สุขภาพจิต
ครอบครัว

ภายใต้วิถี New 
Normal

ร้อยละ 85 ของประชำชนวัยท ำงำนมีสุขภำพจิตดี



เครื่องมือท่ี 1 ค้นหำจุดดีของตนเอง 
เครื่องมือท่ี 2 ค้นหำจุดดีของผู้อื่น
เครื่องมือท่ี 3 เพิ่ม 3 อ. ขจัดสุรำ สำรเสพติด บุหรี่
เครื่องมือท่ี 4 ครอบครัวอบอุ่น
เครื่องมือท่ี 5 มีสมดุลชีวิต
เครื่องมือท่ี 6 กำรเป็นจิตอำสำและท ำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
เครื่องมือท่ี 7 กำรมีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ
เครื่องมือท่ี 8 ควำมพึงพอใจในสิ่งที่มี









ม.๓ อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.ม.1 อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี สธทศ. ม.๒ อ าเภอต้นแบบสุขภาพดี สธทศ.

คุณสมบัติวิทยำกรระดับกรม /กอง
1. เป็นผู้รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงการบูรณาการ
2. สามารถร่วมเป็นทีมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรทุกระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ 
3. สามารถเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก หลักสูตร  3 วัน 2 คืน
4. สามารถเป็น Coach เสริมพลังวิทยากรระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ 
5. สามารถร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามประเมินผลในพื้นที่เป้าหมาย

4.3 สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ



4.3 สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ

ท่ี กรม/กอง/ส ำนัก ชื่อ ต ำแหน่ง โคต้ำจ ำนวน
1 กรมอนำมัย                   

1.1 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  ……………………… แพทย์/นักวิชาการ 2
1.2 ส านักโภชนาการ - นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 1
1.3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ - ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1

2 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ                 
2.1  กองสนับสนุนภาคประชาชน

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
- นายสุรกติ ฉัตรเจริญพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 2
- นายกิตติพงศ์  ศุภสิริธนรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2.๒ กองสุขศึกษา ……………………… 1
3 กรมสุขภำพจิต 

3.1 กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต

- น.ส.ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ  2
- นางกัลยกร ไชยมงคล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4 กรมควบคุมโรค           
4.1 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - น.ส.เบญจมาศ วังนุราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1



4.3  สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ  (ต่อ)

ท่ี กรม/กอง/ส ำนัก ชื่อ ต ำแหน่ง โคต้ำจ ำนวน
5 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

5.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ - นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 2
- น.ส.สุธาทิพย์ ม่วงสีใส นักวิชาการสาธารณสุข

5.2 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ……………………… .......... ..........
5.3 กองบริหารการสาธารณสุข 

กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ    
- ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1

5.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1

5.5 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)            

ดร.สมพร เนติรัฐกร รก.ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ

1



4.3  สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ  (ต่อ)

ท่ี กรม/กอง/ส ำนัก ช่ือ ต ำแหน่ง โคต้ำจ ำนวน
6 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

6.1 สถาบันการแพทย์แผนไทย - นส.อุบลรัตน์  มโนสิลป์  แพทย์แผนไทยช านาญการ 1
6.2 กองการแพทย์ทางเลือก     

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
- นางสีไพร พลอยทรัพย/์ 
นางจิรภฎา วานิชอังกูร

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๒

- นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6.๓ กองการแพทย์ทางเลือกศูนย์การแพทย์

ทางเลือก
- นส.นิสาชล  พลอยทรัพย์      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 1

7 กรมกำรแพทย์  
7.1  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระ       

สังฆราชญาณสังวร -เพื่อผู้สูงอายุ
- น.ส.จิตนภา  วาณิชวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1



4.3  สรุปรำยชื่อตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ  (ต่อ)

ท่ี กรม/กอง/ส ำนัก ช่ือ ต ำแหน่ง โคต้ำจ ำนวน
8 สถำบันพระบรมรำชชนก

8.1 วพบ.นนทบุรี   - ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผอ.วพบ.นนทบุรี   
๓- ดร.วิไลพร ข าวงษ์ รอง ผอ.การด้านบริหาร

- ดร.ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (หัวหน้า
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

9 มูลนิธิอุทัย สุดสุข    
9.1  มูลนิธิอุทัย สุดสุข - นพ.มานิต ธีรตันติกานนท์ รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ               ๖

- นางพัชรินทร์ กสิบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
- ดร.ศิวรา เธียระวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
-นายชลาทร ใจซื่อกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญการ
- พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู          วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
- น.ส.ทัตธนนันท์  ธรรมรัศมี เจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิอุทัย สุดสุข



รำยชื่อส่งตัวแทนวิทยำกรส่วนกลำง ของกรม กองต่ำงๆ  ดังนี้

ที่ กรม/กอง/ส ำนัก จ ำนวน
1 กรมอนามัย                   

1.1 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  ….
1.2 ส านักโภชนาการ 1
1.3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 1

2 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ                 
2.1  กองสนับสนุนภาคประชาชนกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม 2
2.๒ กองสุขศึกษา …

3 กรมสุขภำพจิต 
3.1 กองส่งเสริมและพัฒนาสขุภาพจิต 2

4 กรมควบคุมโรค           
4.1 กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  1

5 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
5.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีฯ 2
5.2 ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ….
5.3 กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ    1
5.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 1
5.5 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)            1

ที่ กรม/กอง/ส ำนัก จ ำนวน
6 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

6.1 สถาบันการแพทย์แผนไทย 1
6.2 กองการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานส่งเสริมบริการ
การแพทย์ทางเลือก

๒

6.๓ กองการแพทย์ทางเลือก  ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 1
7 กรมกำรแพทย์  

7.1  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร -เพื่อ
ผู้สูงอายุ

1

8 สถำบันพระบรมรำชชนก
8.1 วพบ.นนทบุรี   ๓

9 มูลนิธิอุทัย สุดสุข    
9.1  มูลนิธิอุทัย สุดสุข ๖

รวม ๒๖ คน

สรุป



จ.แพร่

๔.๔  กำรคัดเลือกพื้นที่อ ำเภอต้นแบบขับเคลื่อนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย              
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



เขต จังหวัด อ ำเภอ
1 แพร่ (รพร.) เด่นชัย

สสอ.เด่นชัย
2 เพชรบูรณ์ (รพร.)  หล่มเก่า

สสอ.หล่มเก่า
3 ก าแพงเพชร รพ.พรานกระต่าย

สสอ.พรานกระต่าย
4 นครนายก รพ.บ้านนา

สสอ.บ้านนา
5 ราชบุรี รพ.บางแพ

สสอ.บางแพ
6 ชลบุรี รพ.แหลมฉบัง     

สสอ.ศรีราชา
7 ขอนแก่น (รพร) กระนวน

สสอ.กระนวน



เขต จังหวัด อ ำเภอ
8 สกลนคร (รพร) สว่างแดนดิน

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

สสอ.สตึก
10 อุบลราชธานี (รพร) เดชอุดม

สสอ.เดชอุดม
11 สุราษฎร์ธานี พุนพนิ WC

สสอ.พุนพิน
12 ปัตตานี ไม้แก่น WC

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

เขตหนองแขม 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ เขตสายไหม



วำระที่ ๕  เรื่องเพื่อพิจำรณำ

5.1 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางระดับกรม/กอง หลักสูตร 3 วัน 2 คืน              
ที่สวนนงนุช พัทยา / รายช่ือผู้เข้าอบรม

5.2 การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานประสานงานวิชาการและขับเคลื่อนโครงการ สธทศ.
5.3 โครงการอบรม อสม. โครงการสร้างเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ อสม และภาคีเครือข่าย         

สู่สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ พ.ศ. 
2564 -2570

5.4 คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงานแกนน าขับเคลื่อนนโยบาย สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



5.1 กำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพวิทยำกรส่วนกลำงระดับกรม/กอง 
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ที่สวนนงนุช พัทยำ / รำยชื่อผู้เข้ำอบรม



2๗ ตุลำคม 2564
๐๙.๓0 –๑๐.๐0 น. ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองสุขภาพ/ Pretest/ ประเมินการปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต
๑๐.๐0-๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม 

โดย : นพ.ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๓๐- ๑๑.00 น. บรรยาย : วิวัฒนาการ/ นโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ 2564 -2570 (นโยบาย สธทศ.) สู่การปฏิบัติ

โดย :  ดร.นพ.อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

1๑.๐0 – 1๒.๐0 น. ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพกาย จิต 
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นางกัลยกร ไชยมงคล         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

น.ส.สุธาทิพย์  ม่วงสีใส        นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)



2๗ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
1๓.๐0 – ๑๓.๓๐ น บรรยาย : Update สถานการณ์และนโยบายระดับชาติโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง            

โดย : นพ.กฤษฎดา หาญบรรเจิด ผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐น บรรยาย : แนวคิดและหลักการสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมและฟื้นฟูสภาพ ด้วยเครื่องมือปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. ในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย  สธทศ. 
โดย  นางสีไพร พลอยทรัพย์        รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1๕.๐0 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม : เข้าฐานและฝึกปฏิบัติ 

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

น.ส.เบญจมาศ วังนุราช        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
กลุ่มที่ 2  หลักการ 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

โดย : นางสีไพร  พลอยทรัพย์ รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก
นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มที่ 3  หลักการ 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) 
โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์           รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

นางสาวจิตนภา  วาณิชวโรตม์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมการแพทย์



2๗ ตุลำคม  2564 (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 หลักการ 1น. (นาฬิกาชีวิต) 

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข                ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองการแพทย์ทางเลือก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น รับประทานอาหารเย็น (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.๔๕ –๒๐.๐0 น. บรรยายพร้อมปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

2๘ ตุลำคม 2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

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

โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย



2๘ ตุลำคม  2564 
0๙.๐0-1๐.00 น. บรรยาย การบูรณาการ “การแพทย์ผสมผสาน” การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดย นางสีไพร พลอยทรัพย์   รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก
1๐.00 – 1๒.00 น. บรรยาย :  การกินอยู่แบบไทย ห่างไกลโรค และฝึกปฏิบัติ

โดย :  นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
13.00 –1๔.๐0  น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ : การจัดการอารมณ์

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

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
ดร.สมพร เนติรัฐกร   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

1๕.๐0 – ๑๗.๐๐ น. บรรยายและดูงาน : ปรัชญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่   วิถีธรรม วิถีไทย 
โดย ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

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

18.๔๕ –๒๐.๐0 น. บรรยายพร้อมปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต
โดย : พระมหาวรวุฒิ วรวิญญู วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร



2๙ ตุลำคม  2564
0๖.๐0 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
0๖.๐0 – 0๗.๐0 น. ปฎิบัติ : 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) เดินจงกลม แผ่เมตตา อธิฐานจิต

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

โดย : นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์
นายชลาทร ใจซื่อกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ม่วงสีใส

รองผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข สสว.

0๗.๓0 – 0๙.๐0 น. รับประทานอาหารเช้า  (อาหารสุขภาพ)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 – 11.๐0 น. อภิปราย: การบูรณาการ 3ส. 3อ. 1น. กับเครื่องมือของกรม/กองต่าง ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

โดย : ดร.สมพร เนติรัฐกร   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
11.00 – 12.๐0 น. บทบาทของวิทยากรในการเสริมพลังเพื่อการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ)
13.00 –15.๐0 น. อภิปรายทั่วไป มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรม

โดย : ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข



5.2 กำรขอยืมตัวข้ำรำชกำรมำช่วยปฏิบัติงำนประสำนงำนวิชำกำรและขับเคลื่อน
โครงกำร สธทศ.

๑ นำงนวลฉวี เนตรแสงทิพย์  
(พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

๒ ดร.อัญชนำ โสภณ  
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

๓  ดร.สุดำฟ้ำ  วงศ์หำริมำตย์
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) กองบริหารการสาธารณสุข

๔  นำงพชัรินทร์ กสบิตุร  
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) กรมอนามัย 



5.3 โครงกำรอบรม อสม. โครงกำรสร้ำงเสริมสนับสนุน        
ควำมเข้มแข็งของ อสม และภำคีเครือข่ำยสู่สุขภำพดี           
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                        
ตำมนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่ฯ พ.ศ. 2564 - 2570



วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อพัฒนาบทบาทของชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายรวมพลังของ อสม. ใน 12 เขตสุขภาพ ในการขับเคล่ือนนโยบาย 
สธทศ. ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนากรรมการชมรม อสม.แห่งประเทศไทยและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมด าเนินการโครงการ สธทศ. กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

3. ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเครือข่ายรวมพลังของ อสม.ทั่วประเทศ ในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย สธทศ. ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน 



วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

➢ จัดอบรมวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการอสม.ในชมรม อสม.แห่ง
ประเทศไทยและ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 61 คน   

➢ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการ สธทศ. 
สนับสนุนการสร้าง นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล/จัดท า
แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ 



กลุ่มเป้ำหมำย 
1. กรรมการชมรมส่วนกลาง 2 คน กรรมการภาค 4 ภาค 8 คน และกรรมการ     

จังหวัดในเขตสุขภาพ 12 เขต ระดับละ 2 คน 24 คน = รวม 34 คน 
2. นักวิชาการจากส่วนกลาง 3 คน และระดับเขต สบส. 12 เขต เขตละ 2 คน          

=  รวม 27 คน 

รวมผู้จัด 10 คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 71 คน 



ผลผลิตของโครงกำร 
๑.  มีชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย      

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

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

๑.  ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และนักวิชาการที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ
หลักการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมด าเนินการและบูรณาการ
โครงการ สธทศ. กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

๒.  มีศูนย์กลางของเครือข่ายรวมพลังของ อสม. ท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาขยายผลในพื้นที่อื่นๆ



5.4 คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรและประสำนงำน
แกนน ำขับเคลื่อนนโยบำย สุขภำพดีวิถีใหม่       

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง



A3 คณะกรรมการด าเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

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 าเนินการขับเคล่ือนนโยบาย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

B3 อนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

C คณะท างานเลขานุการและประสานงานการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรแกนกลำงขับเคล่ือนนโยบำย สธทศ. D



๕.๕ (ร่ำง) แผนพัฒนำระบบบริกำร Service Plan สร้ำงเสริม
สุขภำพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ 
KPI Template ในระบบตรวจรำชกำรกรณีปกติ



สมำธิสนทนำธรรม

ออกก ำลังกำย

▪ อิทธิบาท 4
▪ พละ 5

สธทศ.

นำฬิกำชีวิต

▪
อป

ริห
านิ

ยธ
รร

ม
7

วิถีไทย

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

▪ พรหมวิหาร 4
▪ ขันติโสรจัจะ
▪ ทมะ
▪ จาคะ
▪ ศีล5

▪ โภชเนมัตตัญญตุา
▪ มัชฌิมาปฏิปทา
▪ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
▪ อสุภะ
▪ อิทธิบาท 4

สวดมนต์

▪ สติ สัมปชัญญะ
▪ โยนิโสมนสิกำร

อำรมณ์ อำหำร

กำรแพทย์
แผนปัจจุบัน

กำรแพทย์
ทำงเลือก

กำรแพทย์
แผนไทย

กำรแพทย์
แผนไทยพ้ืนบ้ำน

▪
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องท าเอง

▪“กันไว้ ดีกว่าแก้” 

▪ไปวัดไหว้พระ ท าบุญ

▪
อา

หา
รต

 าห
รับ

ไท
ย

การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วิถีธรรม วิถีไทย  
วถิเีศรษฐกจิพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วิถีธรรม วิถีไทย  
วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

• จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561

• จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน หรือ 

1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียง

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

คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้าน

คน ภายในปี 2583 ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาโรคเบาหวานประมาณ 12,000  ล้านบาทต่อปี  

หลักกำรและเหตุผล



หลักกำรและเหตุผล

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วิถีธรรม วิถีไทย  
วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ด าเนินการ

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

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

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

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีทักษะการใช้เครื่องมือดังกล่าว ในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม จนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงส าคัญ คือ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจ าวันในเรื่องการรับประทาน

อาหาร การออกก าลังกาย ภาวะสุขภาพจิต การมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่ม

แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยได้รับการดูและรักษาไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสรางเสริมสุขภาพดี วถิใีหม วิถีธรรม วิถีไทย  
วถิเีศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 



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



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



วำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

6.1 ก าหนดการด าเนินงานโครงการ สสส. และคณะกรรมการ
6.2 นัดประชุมครั้งต่อไป



6.1   ก ำหนดกำรด ำเนินงำนโครงกำร สสส. และคณะกรรมกำร
๖.๒   นัดประชุมครั้งต่อไป

ท่ี รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เวลำ รหัส
๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง  (ครั้งที ่2)
2๐ ตค. 64 (13.30 น.) A3

๒ อบรมวิทยากรระดับกระทรวง สธ 27-๒๙ ตุลาคม  64 

๓ คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (ครั้งที่ 1/2564)

๓ พฤศจิกายน 64 (13.30 น.) A2

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

10 พฤศจิกายน 64 (09.00 น. เป็นต้น
ไป) 

C

๕ คณะกรรมการที่ปรึกษาการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (ครั้งที่ 1/2564) ๑๗ พฤศจิกายน 64 (13.30 น.) A1

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

8 ธันวาคม 64 (09.00 น. เป็นต้น
ไป) 

C


