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คำนำ 
 

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี          
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) สำหรับวิทยากรและผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื ้อรัง ปี 2564 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ  
การพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหาร หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องรวมทั้งวิทยากร 
ทุกระดับ โดยที่โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแกนหลักในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งของโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุขพ้ืนฐาน (Basic Health System Infrastructure) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการ
สำคัญโครงการหนึ่ง ในการขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีวิถี ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 -  2570 

สาระสำคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วยนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
(สธทศ.) กลไกและแผนงานโครงการในการขับเคลื ่อนนโยบายฯ เครื ่องมือ 3ส. 3อ. 1น. วิถี สธทศ.  
สรุปโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายฯ ความสำคัญของโครงการฯ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโครงการ การติดตามประเมินผล การถอดบทเรียน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และขยายผล การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และการพัฒนา
นโยบาย สธทศ. ให้เป็นนโยบายระดับชาติ 

 คณะผู ้จ ัดทำคู ่มือเล่มนี ้ ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมมือดำเนินงาน และขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กร  
ที่สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนขยายโครงการพัฒนาอำเภอต้นแบบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ  
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ดีอย่างยั่งยืน 

 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
ธันวาคม 2564 
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กิตติกรรมประกาศ 

  คณะผู ้จ ัดทำคู ่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่าย
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบพระคุณ นายแพทย์
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้อนุมัตินโยบายสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะผู้จัดทำฯ จึงได้จัดทำคู่มือนี้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในการนี้ขอขอบพระคุณ 
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในขณะนั้น) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วินัย วิริยะ
กิจจา ประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข ที่ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษาและขอขอบคุณ หน่วยงานและ
องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม นายกำพล ตันสัจจาประธานกรรมการสวน
นงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในการสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการ 

นอกจากนี้คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมทั้งนักวิชาการ
จากกรม กอง ที่เกี ่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ จนทำให้การจัดทำคู ่มือ
โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการอันจะเกิด
ประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  ตลอดจนวิทยากรทุกระดับ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ธันวาคม 2564 
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๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลและการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ 
๒. คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
๓. การเผยแพร่ 
๔. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๕. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๖. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนในภาพรวม   
๗. KPI Template การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

130 
130 
130 
132 
133 
134 
134 
138 

บทที่ 8   การถอดบทเรียน 
๑. กรอบแนวคิดแนวทางและเครื่องมือในการถอดบบทเรียนโครงการ สธทศ. 
๒. วิธีการและขั้นตอนการถอดบทเรียน 
๓. การดำเนินการถอดบทเรียน 
๔. การจดัทำรายงานผลการถอดบทเรียน  

148 
148 
148 
148 
150 

บทที่ 9  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล 
1. ช่องทางและเทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
2. หลักเกณฑ์บุคคล/องค์กรต้นแบบสุขภาพพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. การจัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ.   
4. การขยายพื้นที่อำเภอต้นแบบ สธทศ. ตามเป้าหมายที่กำหนด 
5. การจัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ. 

151 
151 
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162 
164 
165 

บทที่ 10  การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  
๑. แผนภาพแสดงหน่วยการเรียนรู้หลักสูตร สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง   (วิถี สธทศ.)    
๒. ผังโครงสร้างคณะกรรมการ สธทศ. ระดับพื้นท่ี  
๓. โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

168 
 

169 
170 
170 

 



ฉ 
 

เร่ือง หน้า 
บทที่ 11  การพัฒนานโยบาย สธทศ. ให้เป็นนโยบายระดับชาติ  173 
ภาคผนวก 174 
ผนวก 1 กำหนดโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ 275 
ผนวก 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 177 
ผนวก 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานงานการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.  179 
ผนวก 4 โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ภาครัฐทุกระดับ 181 
ผนวก 5 โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ภาคเอกชนทุกระดับ 200 
ผนวก 6 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ 217 
บรรณานุกรม 241 

ผู้จัดทำ  246 
 



๑ 
 

 บทที่ ๑ 
นโยบาย กลไกและแผนงานโครงการขับเคลื่อน 

นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 - 2570 

1. นโยบาย 
ในเวลา 10 ปี ของการดำเนินงานที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ส่วนใหญ่เสนอข้อคิดเห็น 

ว่าหากเรื่องนี้มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขรองรับพร้อมด้วย KPI ก็จะมีความคล่องตัวในการบูรณาการ 
เป็นงานประจำและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายที่สามารถลดปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื ้อรังและโรคอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึงและยั ่งยืนต่อไป ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว          
ต่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ ่งขึ้น 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) จึงกำหนดนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม    
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2564 – 2570  ดังต่อไปนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีวิถีใหม่ สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้
ด้วยการนำหลักธรรมของแต่ละศาสนามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการบูรณาการกับหลักการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสหวิทยาการ บุคลากรและการบริหารจัดการให้สามารถ
สนับสนุนระบบสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  

๓) ส่งเสริม พัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ  
ในระบบสาธารณสุขทุกระดับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กลไกการขับเคลื่อน 

                     นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
                   วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 
                                  พ.ศ.2564 - 2570 
 

เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมอย่างกว้างขวาง    
ตามแนวทางการดำเนินชีวิตแบบใหม่  จึงกำหนดนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม  วิถีไทย    
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2564 – 2570  ดังต่อไปนี้ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีวิถีใหม่ สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
ด้วยการนำหลักธรรมของแต่ละศาสนามาปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับหลักการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสหวิทยาการ บุคลากร และระบบการบริหารจัดการ      
ให้สามารถสนับสนุนระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน 
 

ส่งเสริม พัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติในระบบสาธารณสุขทุกระดับ 

 

แผนภาพ นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 

                  พ.ศ.2564 - 2570 

 

นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2564 - 2570 
 

๑ 

๒ 

 ๓ 

๒ 



๓ 

 

2. กลไกการขับเคลื่อน 
ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์

ที่กำหนด ควรให้บุคลากรสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่และสถานบริการสุขภาพทุกระดับได้ใช้แนวทางสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการต่อสู้กับภัยสุขภาพดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด
รูปแบบเพิ่มเติมเพ่ือต่อสู้ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต สารเสพติด เป็นต้น ควรพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2) ให้สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ให้ทุกกรม กอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  นำนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อย่างเป็นองค์รวม 
โดยใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ 

4) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ทุกระดับ ยึดใช้แนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  รวมทั้งปัญหาสุขภาพอ่ืนที่เหมาะสม 

๕) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
  

 



4 
 

                    ๓. แผนงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วถิีไทย วถิเีศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 257๐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีทีย่ั่งยืน สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

 
๕) โครงการ
อบรม
ข้าราชการ  
ครองตน       
ครองคน  
ครองงาน  
วิถีธรรม         
วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๘) โครงการ
จัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 
สุขภาพดี        
วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
:  ศูนย์การเรียน 
รู้ฯ ต้นแบบ              
วัดพุทธปัญญา 
จ.นนทบุรี    

 
๖) โครงการผลิต
บุคลากร สธทศ. 
- ประกาศนียบัตร 
สาธารณสุขศาสตร์   
วิถีพุทธ
(บัณฑิตศึกษา) 
- หลักสตูร
ประกาศ 
นียบัตรวชิาชีพ 
สร้างเสริม
สุขภาพ  วิถีพุทธ 
- หลักสตูร
ประกาศ  
นียบัตรวชิาชีพ 
สาขาวิชาธุรกจิ
สถานพยาบาล 
(สร้างเสริม
สุขภาพวิถีพุทธ)  

 

 
๗) โครงการ
สุขภาพดี วิถีใหม ่
วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับ
พระภิกษุสามเณร 
และพระคิลา
นุปฏฐาก  
(พระอาสาสมัคร
ประจำวัด อสว.)   

 
๙) โครงการ 
วิจัย /สร้าง
นวัตกรรม
สุขภาพดี      
วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย         
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 

สสส. 
สสว. + 

วพบ.นนทบุรี 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
+ 
สถาบันเชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ +รพ.ศรีธัญญา 
+  กบรส + สสว +
กทล 
 

 

บูรณาการในระบบสาธารณสุขทุกระดับ 

มูลนิธิ
อุทัย  
สุดสุข 

แผนภาพโครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สปสช 

 

 
1) โครงการพัฒนา
กลไกสนับสนุน
วิชาการและ
เครือข่ายขบัเคลื่อน
นโยบายสขุภาพ       
ดีวิถีใหม่       วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

 
๓) โครงการ 
สร้างเสริม
สุขภาพดี         
วัยทำงาน ใน
โรงพยาบาล
(Wellness 
Center)  

 
๔) โครงการ
สร้างเสริม
สนับสนุน 
ความเข้มแข็ง 
ของ  อสม.
และภาคี 
เครือข่าย          
สู่สขุภาพดี       
วิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๑๐) สัมมนา
นโยบายชาติ
สุขภาพดี           
วิถีใหม่        
วิถีธรรม        
วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สบส. +  
สมัชชาหมอ
อนามัย๙ 
องค์กร 
สมาคม/       
ชมรม อสม 

 
 

ศปท.สป + 

กบรส 

มจร.+ 
ศปท.+  
กบรส 

สำนักอนามัย
ผู้สูงอายุ      
กรมอนามัย +  
มจร  

สปสช + 
สสส.+ 
วพบ.นนทบุรี+ 
GTO +      
สวนนงนุช 
 

 

สสว. +  
กรม คร 
 

สสส. +  
กทล. +        
อภ. 
 

 
2) โครงการ
สุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรค       
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน  
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอาย ุ
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         ๔. คำนิยามศัพท์ท่ีสำคัญ 
 

คำนิยาม ความหมาย 

สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) 

สุขภาพดี หมายถึง สภาวะของมนุษย์ที่มีความสุข สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และ
สังคม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ 

วิถีใหม่ หมายถึง แนวทางปฏิบัติที ่เกิดขึ ้นจากการสรรหาความรู ้ใหม่ วิจัย และพัฒนา         
องค์ความรู ้ รูปแบบการปฏิบัติเดิมให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนึ่งปัญหาใด  

วิถีธรรม หมายถึง วิถีทางการนำหลักคำสอน ความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนาแต่ละศาสนา
มาใช้ในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 

วิถีไทย หมายถึง วิถีทางการดำเนินชีวิตตามหลักวัฒนธรรม จารีต ประเพณีของไทยที่ดีงาม 
การเป็นมิตร โอบอ้อมอารี ละเว้นอบายมุข เคารพกันอย่างฉันท์พี ่น ้อง        
มีการเกื้อกูลกันด้านการดูแลสุขภาพสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น 

วิถีเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอประมาณ         
ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดย
อาศัยความรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพื ่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี ่ยนแปลงทั ้งทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

สุขภาพดีวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย        

วิถีเศรษฐกจิพอเพียง 
(สธทศ.) 

หมายถึง การนำแนวปฏิบัติและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอด
มาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  แพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก โดยนำหลักธรรม คำสอนของ แต่ละศาสนา    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบไทยมาออกแบบ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื ้นฟูสุขภาพดีว ิถีใหม่ โดยเน้นการป้องกันก่อนรักษาและ
พึ่งตนเอง  ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน    

สุขภาพดีวิถีใหม่ หมายถึง การใส่ใจและตระหนักรู ้ส ุขภาพของตนเอง ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วย       
เป็นการออกแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาท   
มุ่งสร้างเสริมสุขภาพพ่ึงตน ป้องกันก่อนป่วย 
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สุขภาพดีวิถีธรรม หมายถึง นำหลักศาสนามาใช้ดำเนินชีวิตประจำวันเพ่ือดูแลสุขภาพ 

สุขภาพดีวิถีไทย หมายถึง การดูแลสุขภาพตามหลักวัฒนธรรม จารีต ประเพณีไทยมีความเป็นมิตร 
โอบอ้อมอาร ี เอ ื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ ่ น ิยมอาหารไทยร ับประทานอาหาร         
พร้อมหน้า พูดคุยในครอบครัว 

สุขภาพดี           
วิถีเศรษฐกจิพอเพียง 

หมายถึง  การดูแลสุขภาพและสาธารณสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้ความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพเป็นฐาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและมีความพอประมาณ 
พึ่งพาตนเองทางสุขภาพ มีความไม่ประมาท ป้องกันก่อนการรักษาโรค    
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ขยันหมั่นเพียร พึ่งพาตนเองในการ
ผลิตและบริโภคในครอบครัว มีสติปัญญา มีความรอบคอบ พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างทันท่วงที  

การดำเนินการ 
ตามแนวทางสุขภาพดี 

วิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย  

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง การดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยใช้
เครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกกำลัง 
อารมณ์ - วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) และน้อมนำหลักธรรมของ
แต่ละศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วย  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และโรคอ่ืนๆ 
อาทิ โรคไวรัสโคโรนา 2019  ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทุกช่วงวัย 

องค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ. 

หมายถึง องค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หมู่บ้าน วัด ศาสนสถานเพื่อสุขภาพ 
โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เป็นองค์ภาคีเครือข่ายที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

ศูนย์การเรียนรู้และ
นวัตกรรมสุขภาพดี    
วิถีใหม่ วิถีธรรม         

วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง          

(ศูนย์ สธทศ.) 

หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรม
และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ
ประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์      
ของชุมชน ที่เกี่ยวกับสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชน   
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แห่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน
ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื ่อประชาชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง   
ของชุมชนอย่างยั่งยืนและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

ตำบลสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม        

วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง  ตำบลที่มีลักษณะดังนี้  
1. ผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 

70 ของจำนวนที่มีอยู่ในตำบล ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. สัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง 
มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามนาฬิกาชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 70 

2. ร้อยละ 70 ของจำนวนหมู ่บ้านทั้ งหมดในตำบล มีคณะกรรมการ
หมู ่บ ้าน หร ือคณะกรรมการศูนย ์สาธารณสุขม ูลฐาน (ศสมช.) 
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. ด้วยเครื่องมือ 3ส. 3อ.  1น.  
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว/ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม อาคาร
บ้านเรือนและชุมชน ให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย มีความร่วมมือ 
สมัครสมานสามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อำเภอสุขภาพดี      
วิถีใหม่ วิถีธรรม   

วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หมายถึง อำเภอที่มีประชากรปฏิบัติปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ    
การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ตามหลักการ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 
3อ. (อาหาร ออกกำลัง อารมณ์-วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม)     
อย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จนมีผลลัพธ์และผลกระทบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
๑. ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 

70 ของจำนวนที่มีในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล ในอำเภอนั้น ๆ  
๒. เป็นอำเภอพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ และคณะกรรมการ พชอ./ 

พชข. มีการประชุมทุก 3 เดือน เป็นอย่างน้อย มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเครื่องมือ 3ส.  3อ. 1น. และมีศูนย์
การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการขยายพื้นที่ในการดำเนินงาน 

๓. ร้อยละ 70 ของจำนวนตำบลทั้งหมดในอำเภอมีแกนนำองค์กร ภาคี
เครือข่าย หมู่บ้าน/ ชุมชน (บ.) วัด (ว.) โรงเรียน (ร.) สถานบริการ
สาธารณสุข (ส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.) และองค์กร อสม. (อ.) 
รวมเรียกว่าแกนนำองค์กร บวร.สออ. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ด้วย
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 

๔. ร้อยละ 70 ของจำนวนหมู่บ้านทั ้งหมดในตำบลของอำเภอต้นแบบ         
มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
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(ศสมช.) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ. 
1น. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว/ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม 
อาคารบ้านเรือนและชุมชน ให้มีความน่าอยู ่และปลอดภัย มีความ
ร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

กลไก 

 

 

หมายถึง  องค์กร บุคคลและระบบในระดับต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ
ต่อเนื ่องเพื ่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ในที่นี ้หมายถึง  กลไกการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี     
ว ิถ ีใหม่  ว ิถ ีธรรม  ว ิถ ีไทย ว ิถ ีเศรษฐกิจพอเพียง  ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2564-2570 

กลไกการพัฒนา
กลไกสนับสนุน      
ทางวิชาการและ

เครือข่าย ขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดี 

 

 

 

 

หมายถึง  องค์กร บุคคลและระบบในระดับต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันในระบบ และ
ประสานกันเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  ตามกลไกการขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่             
ว ิถ ีธรรม  ว ิถ ีไทย ว ิถ ีเศรษฐกิจพอเพียง  ของกระทรวงสาธารณสุข        
พ.ศ. 2564 - 2570 ดังนี้ 
1.  ให้แต่งตั ้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติ 

2.  ให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีว ิถีช ีว ิตไทย สำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ
และการประสานการขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ให้ทุกกรม กองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำนโยบาย  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้งบประมาณ
ปกตขิองแต่ละหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ่ืนๆ 

4.  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ทุกระดับยึดใช้แนวทาง
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง

ปัญหาสุขภาพอ่ืนที่เหมาะสม 
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5.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและคุณภาพชีวิตในการ
ดำเนินงาน โดยกระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ของโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
มีดังนี ้

                   5.1 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้   นวัตกรรม/ เครื ่องมือ/ 
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) 

                   5.2 การออกแบบหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน 
                   5.3 การออกแบบและคู ่ม ือในการบริหารจัดการที ่เช ื ่อมโยง                 

ที่เชื่อมโยง  ให้เกิด เครือข่ายการบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง
และยั ่งย ืน โดยแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการทุกระดับ จะใช้เทคนิควิธีการแบบผสมผสานทั้งแบบ 
onsite และ online (hybrid)  เพื ่อให้คำแนะนำ ฝึกปฏิบัติ
และบริหารจัดการ 

                   5.4 การสร้างและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนและการ   
                         ดำเนินงานโครงการตลอดจนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

5.5 การฝึกอบรมในแบบ Coaching เพื ่อพัฒนาทักษะบุคคลที่ 
เกี่ยวข้องทั้งระดับบริหาร ระดับบริการ ระดับวิชาการ รวมทั้ง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ
ผสมผสานทั้งแบบ onsite และ online (hybrid)   

5.6 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สธทศ. 
  5.7 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีใหม่         

วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ สธทศ.) ให้เป็น
จุดจัดการร่วมและขยายผลเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยง
กับทุกพ้ืนที่ เช่น หมู่บ้านศีล 5 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง วัดส่งเสริมสุขภาพ/ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนยO์TOP เป็นต้น 

5.8 การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ สธทศ . 
5.9 การถอดบทเรียน 
5.10 การพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

6. แผนงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564 – 2570  
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(รายละเอียดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. จำนวน 10 โครงการ)   
7. การบูรณาการและการเชื่อมโยงเครือข่ายดำเนินงานทั้งระดับส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน 

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ

การเกิดโรค 

 

หมายถึง  การนําเอาหลักการ 3ส. 3อ. 1น. มาใช้มาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิต
สูง โดยเน้นพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้  ได้แก่ พฤติกรรม
การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด ผลการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพ (น้ำตาลในเลือด ความดันโลหติ 
น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย รอบเอว) 

พ้ืนที่นำร่อง 

 

หมายถึง  พื้นที่ที ่ได้รับการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยผู้เสี ่ยงต่อ
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงของแต่ละอำเภอ (โดยยึดหลัก  
3ส. 3อ. 1น.)    

องค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ. 

 

ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้านและสภาผู้นำชุมชน (บ.) วัด (ว.) หรือศาสนสถาน 
โรงเรียน (ร.) สถานบริการสุขภาพ*(ส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นองค์กรภาคีเครือข่ายที่มี
ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

        * หมายเหตุ :  สถานบริการสุขภาพ(ส.) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล  ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด/อำเภอ  เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ/  หน่วย
บริการปฐมภูมิ  
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เครื่องมือ             
3ส. 3อ. 1น.            

ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตาม

โครงการ สร้างเสริม
สุขภาพวิถีใหม่     
วิถีธรรม วิถีไทย    

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(สธทศ.) 

หมายถึง  การนำแนวปฏิบัติและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอด
มาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก โดยนำหลักธรรม คำสอนของแต่ละศาสนา    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบไทยมาออกแบบ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยเน้นการป้องกันก่อนรักษาและพึ่งตนเอง 
ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน  การดำเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วย/ ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. 

 

การบูรณา
การแพทย์แผน

ปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในการ

ดูแลสุขภาพ 

 

การแพทย์บูรณาการ หมายถึง การรวมกันของการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพของการปฏิบัติและวิธีการของการแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน 

การแพทย์ หมายถึง ศาสตร์ของการทำให้มนุษย์สามารถคงสภาวะปกติสุขได้      
โดยไม่เจ็บป่วย หรือช่วยให้หายจากการเจ็บป่วย แม้กระทั่งการป้องกัน
ไม่ให้เจ็บป่วย หรือการบำบัดรักษาโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน หมายถึง  การแพทย์ที่ให้การรักษาทางยา การผ่าตัด รังสี
รักษา ยาเคมีบำบัด และ วิชาแพทย์สาขาต่างๆ โดยวิชาความรู ้ด้าน
แพทยศาสตร์ และการพยาบาล เป็นวิชาความรู ้ที ่แพทย์ พยาบาล         
ต้องผ่านการเรียน การสอน การฝึกฝน จากโรงเรียนแพทย์ โรงเรียน
พยาบาล เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่พิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้  

การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
บำบัด ร ักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื ้นฟูส ุขภาพ          
ของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทยและให้หมายความรวมถึง             
การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนา
สืบต่อกันมา 

การแพทย์พื้นบ้านไทย  หมายถึง  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 
ได้ให้คำนิยามว่า “การแพทย์พ้ืนบ้านไทย” หมายความว่า การตรวจ  
การวินิจฉัย การบําบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและ         
การฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้ 
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 
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คำนิยาม ความหมาย 

การแพทย์ทางเลือก  หมายถึง  การแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัย
และการบำบัดรักษาที ่มีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้
เครื่องมือมาช่วยในการบำบัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ เช่น  การแพทย์
แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine) การแพทย์แบบ
อายุรเวชของอินเดีย เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
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บทที่ 2   

เครื่องมือทางวิชาการ 3ส. 3อ. 1น. วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1 เหตุผลและความจำเป็น 
เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนไม่ถูกต้องเหมาะสมใน
ปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจาก 3ส. 3อ. 1น. สามารถนำมาปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชน  ซึ่งจะมีผลให้ลดภาวะเสี่ยงต่อโรค ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ 
ลดการตาย ลดยาและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ หากสามารถปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันได้ซึ่งจะมีคุณประโยชน์ต่อทั้งคนปกติทั่วไป คนป่วย  
หรือคนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการนำแนวปฏิบัติและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอด   
มาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โดยนำหลักธรรม คำสอนของแต่ละศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบไทย
มาออกแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพดี  
วิถีใหม่ โดยเน้นการป้องกันก่อนรักษาและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน  

๒ คุณลักษณะของ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกกำลังกายอารมณ์ -            
วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิต วิถีธรรม) ประกอบด้วย 

 ๒.๑) 3ส.  ได้แก่  สวดมนต์  สมาธิ  สนทนาธรรม ดังรายละเอียดดังนี้ 
   1ส: สวดมนต์ หมายถึง  การกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยการสวด หรือบริกรรมพร่ำบ่น 
จึงจะทำให้เกิดอานุภาพในการป้องกันเหตุต่าง ๆ สวดมนต์เป็นการเรียนรู้พุทธธรรม หลังจากสวดมนต์ไปได้
ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเจริญสมาธิ ช่วยปลดปล่อยความเครียดปรับ
สมดุลของร่างกายและเพิ่มสารสื่อประสาทเซโรโทนิน’ ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งด้านการควบคุม
อารมณ์ การย่อยอาหาร ความรู้สึกอยากหรือเบื่ออาหาร รวมไปถึงการนอนหลับ ช่วยระงับความโกรธและ 
ความก้าวร้าวและเพ่ิมสารโดปามีน  ที่เก่ียวข้องกับอารมณ์พึงพอใจ ความปิติยินดี ความรักใคร่ชอบพอ 

สารโดปามีนมีความสำคัญต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย หากร่างกายมีปริมาณโดปามีน
น้อยเกินไป จะทำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคทางประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดปามีนเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันโรคส่งผลให้สุขภาพดีข้ึนด้วย โดยการสวดมนต์ต่อเนื่อง 12-15 นาที (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน) 

2ส: สมาธิ  หมายถึง การทำให้จิตใจสงบ  ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์
แจ่มใส นอนหลับสบาย  ความจำดี  ทำงานมีประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าการเจริญสมาธิ
ต่อเนื่องช่วยให้ปรับสมดุลของร่างกายและสารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขเมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนที่สมองของเราสร้างขึ ้นมาโดยธรรมชาติ เพื ่อช่วยควบคุมการนอนและเป็นนาฬิกาชีวภาพ 
(Circadian Rhythm) ของร่างกาย โดยสมองจะหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ร่างกาย
รู ้ส ึกง ่วงทำให้หลับ และช่วยปรับสารสื่ อประสาทกาบา (Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)  



๑๔ 
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ในสมองให้พอดี ช่วยลดอาการปวดในระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความยับยั้งชั่งใจ การรู้ผิดรู้ถูกทำให้  
ลดความร้อนในร่างกาย ลดอาการชักในโรคลมชัก ลดการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อ อาการปวดต่างๆ ลดการดื่ม
สุรา วิตกกังวล จิตเภท ลดความก้าวร้าว ลดโมหะจริต การใช้สารเสพติด สมาธิมีผลเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค 
สามารถสร้างสุขภาพและบำบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลายชนิด  โดยการปฏิบัติสมาธิ ต่อเนื่อง 12-15 
นาท ี(อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน) 
         3ส: สนทนาธรรม  หมายถึง การสื่อสารสองทาง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะ  
ที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วนำมาปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามหลัก  
การแพทย์และการสาธารณสุขในที่นี้ธรรมะ หมายถึง หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาหลักธรรมชาติ  
ตามความเป็นจริงและการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักคุณภาพ คุณธรรมและความยุติธรรม 
   การสนทนาธรรมเป็นการปรึกษาหรือซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เป็นการ
สื่อสาร สองทาง ระหว่างผู้ร่วมสนทนา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กับผู้มีความรู้ด้านพุทธธรรม หรือด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข รวมทั้งด้านการดำเนินวิถีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจเป็นพระภิกษุหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้ การ
ให้คำปรึกษาในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา  จากการศึกษาวิจัยพบว่า 
เป็นพุทธวิธีการแนะนำ ชี้แนะ บอกแนวทางให้ประพฤติปฏิบัติตนที่ผู้ที่มีความทุกข์ ความเดือนร้อนใจ  
ให้ผ่อนคลายจิตใจออกจากอารมณ์ที่ทุกข์ หรือเดือดร้อนใจนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างพระสงฆ์/  
ผู้อาวุโส/ เพ่ือน ที่ให้การปรึกษากับผู้ที่มาขอรับคำปรึกษา ผ่านกระบวนการพูดคุย สนทนาหรือการสอบถาม
ถึงปัญหานั้นๆ อย่างละมุนละม่อม เมื่อพบปัญหาแล้ว จะชี้แนะบอกแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานั้น โดยใช้ 
หลักคำสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  

๒.๑.๑) แนวคิดพุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเชิงบูรณาการ 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) ขั้นการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมสนทนา  
 2) ขั้นเสวนาด้วยเมตตาจิต การรับฟังปัญหาอย่างสนใจเข้าใจและเห็นใจในสิ่งที่เกิดข้ึน            
 3) ขั้นการพูดคุยสนทนาด้วยอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อผ่อนคลาย  
 4) ขั้นพินิจรู้ปัญหา สอบถามถึงปัญหาที่ เกิดข้ึนอย่างระมัดระวังเพ่ือสืบสาวหาสาเหตุ  
      5) ขั้นให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานั้น   
 6) ขั้นนำพาให้คลายทุกข์ เกิดสุขท้ังภายในและภายนอก  
          7) ขั้นประเมินผลการให้คำปรึกษาโดยการพยากรณ์และยุติการให้คำปรึกษา  

๒.๑.๒) ประโยชน์ของการสนทนาธรรม จะช่วยให้ผู้มีปัญหาสามารถเข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจน 
ปรับปรุงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา จนสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองดีขึ้นได้ พร้อมทั้งนำพระธรรม
คำสอนไปปฏิบัติให้เกิดผล สามารถนำไปใช้พัฒนาชีวิตเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามวิถีชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงในสังคม นอกจากนั้นการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ (สติ ปัญญา) 
ปัญหาสุขภาพของตนเอง แนวทางในการป้องกันแก้ไขสาเหตุและวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม  
ตามความเป็นจริง  

 



๑๕ 
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๒.๒)  3อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ (วิถีพุทธ) 
1อ: อาหาร วิถีพุทธ: หมายถึง  การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ 

ในปริมาณพอประมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม คือ ผัก ผลไม้ 2 ส่วน: โปรตีนไขมัน 1 ส่วน: และข้าว แป้ง 1 
ส่วน (สัดส่วน 2 : 1 : 1) โดยใช้หลักธรรมการรู้จักประมาณในการบริโภคตามหลักโภชเนมัตตัญญุตา  
หลักมัชฌิมาปฏิปทา รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ไม่หวาน มัน เค็มมาก โดยพิจารณาอาหารก่อน
รับประทานตามหลักโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยถ่องแท้ ถึงเหตุผล ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์และ 
ตามหลักปัจจัยสันนิสิตศีล คือ การบริโภคปัจจัย 4 ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่แท้จริง เพ่ือหล่อเลี้ยง ซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง มิใช่รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น 

  2อ: ออกกำลังกาย วิถีพุทธ : หมายถึง การเคลื ่อนไหวร่างกาย ที ่ควบคุมด้วยสติ 
สัมปชัญญะ กำหนดจิตให้แน่วแน่ อยู่กับอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญารู้ตัว  
อยู่กับปัจจุบัน ส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารสุข (Endorphine) ลดระดับฮอร์โมนเครียด (Stress hormone) 
ภาวะเครียด ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก  

   3อ: อารมณ์ วิถีพุทธ: หมายถึง สภาวะทางจิตใจมีผลมาจากการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น 
(สิ่งเร้า) ทั้งภายใน เช่น ความเจ็บป่วย ความทุกข์ใจและภายนอก เช่น ความร้อน สี แสงเสียง  อันเป็นขอมู
ลทางประสาทสัมผัส (Sense Data) หรือวัตถุแหงการรับรูทางตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
และการตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสหรือที่เรียกว่า“อายตนะภายนอก”ส่งผล
ต่อลักษณะของเวทนาหรือความรู้สึกต่อการกระทบสัมผัสจากอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอก  ซึ่งอารมณ์ที่เป็น
ปัญหา เช่น ความโกรธ ก้าวร้าว: แก้ไขได้โดยใช้ธรรมะ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา)  
ขันติ (ความอดทน) ทมะ (ความข่มใจ อดกลั้น) ภาวะซึมเศร้า:  ใช้ธรรมะในการเจริญสติ ด้วยการสวดมนต์ 
สมาธิ สนทนาธรรม  เป็นต้น  

๒.๒.๑) อายตนะ (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื ่อมต่อ เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อ
สำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่างคือ 

๑) อายตนะภายใน หมายถึงสื ่อเชื ่อมต่อที ่อยู ่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6  มี 6 
คือ  ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก 

๒) อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื ่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6  มี 6 
คือ  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส (โผฏฐัพพะ)  ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับกายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา  
หูคู่กับเสียง เป็นต้น 

* อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส รู้ว่ามี 
การเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
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๒.๒.๒) อารมณ์ในชีวิตประจำวันมีหลายลักษณะ เช่น อารมณ์ดี แสดงออกโดยแง่ดี สบายใจ พอใจ  
อารมณ์ไม่ดี แสดงออกแง่ร้าย เครียด โกรธ เกลียด  อารมณ์หรือความเครียด โดยส่งผลกระทบ ดังนี้ 

  ๑) ผลกระทบต่อตนเองหลายทาง ได้แก่  
* ทางกาย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นแรง เร็ว ปั่นป่วนในท้อง ปวดกระเพาะ 

 โรคหัวใจ 
* ทางอารมณ์ หงุดหงิด วิตกกังวล ผวาง่าย เศร้า หวาดกลัว หวั่นไหว 
* ทางความคิด ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจลำบาก หลงลืมง่าย มีความคิดเชิงลบ 
* ทางพฤติกรรม ดื่มจัด สูบบุหรี่จัด อยากอาหารน้อยลงหรือกินมากไป  
๒) ผลกระทบต่อครอบครัว ได้แก่  ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท หย่าร้าง แยกกันอยู่ 
๓) ผลกระทบต่อเพ่ือนร่วมงาน  ได้แก่ ไม่มีสมาธิ งานบกพร่อง ขาดงานบ่อย 

๒.๒.๓) การบริหารจัดการอารมณ์ ได้แก่  
๑) ความเครียด  

-  ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ช้อปปิ้ง 
-  พูดคุยระบายความเครียดกับเพ่ือนสนิทหรือคนที่ไว้ใจ 
-  ฝึกหายใจอย่างถูกต้อง 
-  ฝึกผ่อนคลายความเครียด 
-  ปรับเปลี่ยนความคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ ทางบวก  
-  รับการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

๒) ความโกรธ เกิดจากความผิดหวัง ไม่พอใจ ไม่ถูกใจ ไม่ชอบใจการกระทำของคนอ่ืนหรือ
ตัวเอง คนที่โกรธง่ายเป็นประจำจะติดเป็นนิสัยจะโกรธบ่อย จะเพาะบ่มนิสัยวู่วาม ฉุนเฉียว โมโหง่าย  
ร่วมด้วยซึ่งล้วนทำลายตนเองและคนรอบข้าง 

๓) รู ้อย่างไรว่าโกรธ เมื ่อโกรธร่างกายจะมีปฏิกิริยา เช่น กำมือ กระทืบเท้า กัดฟัน  
ขบกรามแน่น หน้าแดง หน้าบึ้ง เสียงดัง เสียงห้วน ควบคุมตนเองไม่ได้ แสดงออกทันที เช่น ขว้างปาสิ่งของ  
ใช้คำพูดต่อว่ารุนแรง  หยาบคาย ซึ่งเมื่อทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความโกรธ 

๔) ภาวะซึมเศร้า จะท้อแท้ สิ้นหวัง เบื่อหน่าย เซ็งไม่อยากทำอะไร ร้องไห้ เสียใจ กินไม่ได้ 
นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย แยกตัว คิดถึงแต่ความผิดพลาดและความล้มเหลวของตัวเอง รู ้สึกตัวเองไร้ค่า  
สิ้นหวัง ถึงข้ันอยากตาย 

๕) วิธีจัดการกับความเศร้า   
-  หาทางผ่อนคลายโดยทำกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เดินเล่น ออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ 
-  อย่าอยู่คนเดียว ไปหาเพื่อน ญาติ คนสนิทที่ไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์ใจหรือไปขอ

การปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน 
-  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ปรับตัว ปรับใจ ปรับเปลี่ยนความคิด พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
-  จัดสถานที่ใหม่เช่น จัดห้องใหม่ จัดบ้านใหม่ เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ 
 



๑๗ 
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๒.๓) 1น. ได้แก่ นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ ดังรายละเอียดตามภาพที่ ๑ นาฬิกา วิถีพุทธ 

 

๒.๓.๑) นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็นเครื่องมือปฏิบัติในการสร้างสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค
เรื้อรัง ด้วยการบูรณาการหลักการแพทย์การสาธารณสุข และวิถีพุทธธรรมที่ใช้ชั่วโมงเวลา ของนาฬิกาชี้นำ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันประกอบด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม (3ส.) รับประทานอาหาร
พอเพียง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปรับอารมณ์แจ่มใส (3อ.) และการทำภารกิจหน้าที่ประจำวันของแต่ละ
คน เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง รับราชการ ทำงานเอกชน เป็นต้น ด้วยการใช้
สติสัมปชัญญะ สมาธิอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย จนเกิด
วินัยและสุขนิสัยประจำตนส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

สรุปช่วงเวลากิจวัตรประจำวันและสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะสำคัญของนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ 
 

ช่วงเวลา กิจวัตรประจำวัน สัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะ 
05.00 น. ตื่นนอน สูดลมหายใจเข้า-ออก 3 ครั้ง 

ล้างหน้า แปรงฟัน ดื่มน้ำ 2 – 3 แก้ว 
ปอด 

05.00 – 07.00 น. สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ 
แผ่เมตตา ออกกำลังกาย ขับถ่าย 

ปอด หัวใจ ลำไส้ใหญ่  

07.00 – 08.00 น. อาบน้ำ ทานอาหารเช้า (มื้อหนัก) กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ม้าม 
08.00 – 12.00 น.   ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน สมอง ม้าม  
12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน (มื้อรอง) หัวใจ กระเพาะอาหาร 
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน สมอง ลำไส้เล็ก 
16.00 – 17.00 น. ออกกำลังกาย ไต กระเพาะปัสสาวะ 
17.00 – 18.00 น. พักผ่อน อาบน้ำ สังสรรค์ในครอบครัว ไต กระเพาะปัสสาวะ 
18.00 – 19.00 น. ทานอาหารเย็น หรืออาหารว่าง (มื้อเบา) ไต (กระเพาะอาหาร ลำไส้ทำงานเบา) 
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ช่วงเวลา กิจวัตรประจำวัน สัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะ 
19.00 – 20.00 น. 

 
สนทนาธรรม ผ่อนคลาย สบายอารมณ์     
สังสรรค์ในครอบครัว 

เยื่อหุ้มหัวใจ 

20.00 – 23.00 น. 
 

สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา 
ฟังหรืออ่านหรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ 
อาจมีงานมงคล หรืออวมงคลในสังคม 

เยื่อหุ้มหัวใจ 
 

22.00 /  23 .00 – 
01.00 น. 

แปรงฟัน ดื่มน้ำ 1 แก้ว ปัสสาวะ 
เข้านอน 

ถุงน้ำดี 

(01.00 – 03.00น.) นอนหลับสนิท ตับ ตับอ่อน 
(03.00 – 05.00น.) นอนหลับดี ปอด 

 
  สรุปวงจรเวลาการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย ตามนาฬิกา
ชีวิต เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ ดังต่อไปนี้ 
 05.00 น. เป็นเวลาตื่นนอนของคนส่วนใหญ่ สูดลมหายใจเข้า-ออก 3 ครั้ง กระตุ้นปอดและถุงลมให้
ขยายตัวแปรงฟัน ล้างหน้าเพ่ือให้ฟันและใบหน้าสะอาดเสร็จแล้วดื่มน้ำ 2-3 แก้ว 
 05.00-07.00 น. เป็นเวลาการทำงานของลำไส้ใหญ่ หลังจากดื่มน้ำ 2-3 แก้ว น้ำจะไหลไปยัง
กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ทำงาน ทำให้น้ำไล่กากอาหารที่เหลือจากการย่อยแล้วขับถ่าย 
ออกมาเป็นอุจจาระ ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากดื่มน้ำทำให้ถ่ายอุจจาระสะดวกท้องไม่ผูก
เกิดเป็นนิสัย ป้องกันร่างกายดูดซึมของเสียและสารพิษต่างๆ กลับเข้าสู่ระบบเลือดไปเลี้ยงร่างกายเสมือนกิน
อุจจาระ จากตนเองช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ควรทำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสมาธิและแผ่เมตตา เพื่อให้จิตใจ
สงบ เบิกบาน ต่อด้วยออกกำลังกายก็จะทำให้มีความสมดุลของร่างกายและจิตนอกจากนั้นการออกกำลัง
กายจะช่วยให้ปอดและหัวใจทำงานดี ด้วย โดยปอดหายใจถี่ขึ้นเอาออกซิเจนไปในกระแสโลหิตเกิดเป็นเม็ด
เลือดแดงซึ่งหัวใจจะสูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆ ของร่างกายในขณะเดียวกัน ปอด ก็รับเอาของเสีย คือ
คาร์บอนไดออกไซด ์ออกจากเซลล์และขับออกทางอากาศที่หายใจออกหมุนเวียนกัน เช่นนี้ตลอดไป 
 เวลา 07.00-08.00 น. เป็นเวลาอาบน้ำและทานข้าวเช้าซึ่งควรเป็นมื้อหนัก กระเพาะอาหาร  
จะทำหน้าที่อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญ เพราะกระเพาะอาหารจะย่อยได้สูงสุดในช่วงเวลาเท่านั้น 
ช่วงอื่นๆ จะทำได้น้อยกว่า และกระเพาะอาหาร หลั่งกรดไปย่อยอาหารได้มากที่สุด อาหารส่วนหนึ่งย่อยที่
กระเพาะอาหาร ส่วนที่เหลือส่งไปย่อยต่อที่ลำไส้และลำไส้เล็ก อาหารที่ย่อยแล้วทั้งจากกระเพาะอาหารและ
ลำไส้เล็กก็จะส่งไปที่ม้ามเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานนอกจากนั้นม้ามมีทำหน้าที่กรองเม็ดเลือดเสียผลิตน้ำดี
กรองแบคทีเรีย (เชื้อโรค)ทุกชนิดสร้างเม็ดเลือดขาว ถ้าไม่ทานอาหารเช้า ม้ามก็จะไม่มีพลังงานสำรองไว้ได้ 
ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเพ่ือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย จึงทำให้มีโอกาสเป็นโรคกระเพาะ
และโรคหัวใจได้ด้วย เพราะร่างกายไม่ได้รับสารอาหารสำหรับทุกอวัยวะ เพื่อใช้สร้างพลังงานรวมสำหรับ
ร่างกายในองค์รวม 
 เวลา 08.00-12.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน เป็นการทำงานของสมองและม้ามต่อ เป็น
ระยะเวลาเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วแต่ภารกิจของแต่ละคนซึ่งย่อมมีการใช้
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พลังงาน ช่วงเวลานี้สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากโดยสมองทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ของระบบ
ประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมและปรับสภาพการทำงานของระบบประสาท ผสมผสานและเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่างๆ ในทุกส่วนของร่างกาย ผสมผสานกระแสความรู้สึกท่ีรับเข้าและส่งออกจากอวัยวะสัมผัสต่างๆ ควบคุม
และสั่งการ การเคลื่อนไหวพฤติกรรมการรับรู้ อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้การเคลื่อนไหว การสร้างฮอร์โมน
สารสุขและสารเคมีท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น สารสื่อประสาทซีโรโทนินซึ่งจะช่วยการนอนหลับ การผ่อน
คลาย มีความสุข สงบ ป้องกันและรักษาอาการซึมเศร้า โรคเรื้อรังได้หลายชนิด เป็นต้น สมองมี 2 ซีก ซึ่ง
สมองซีกขวาทำหน้าที่หลักในการคิดสร้างสรรค์ สังเคราะห์ จินตนาการ บูรณาการองค์รวมสร้างจิตใต้สำนึก
มีความ สามารถทางศิลปะดนตรีและควบคุมการทำงานของร่างกายซึกซ้าย ส่วนสมองซีกซ้ายทำหน้าที่หลัก
ในการวิเคราะห์ การจัดระบบ การใช้เหตุผล การคำนวณ การใช้ภาษา มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
ควบคุมการทำงานของร่างกายซึกขวา 
 เวลา 12.00-13.00 น. เป็นเวลาหยุดพักการปฏิบัติภารกิจเพื่อพักผ่อนและรับประทานอาหาร
กลางวัน อาหารมื้อหนักอีกมื้อหนึ่ง อวัยวะที่ทำงานในช่วงเวลานี้ ได้แก่ กระเพาะอาหารและหัวใจ  
ถ้าร่างกายไม่ได้สารอาหาร หัวใจจะทำงานลำบากพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจมักเกิดหัวใจวายก่อนเที่ยงหรือ
หลังจากกินอาหารเที่ยงแล้ว หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ การดูแลสุขภาพหัวใจเป็น
เรื่องสำคัญ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเน้นผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน และโปรตีน  
1 ส่วน การออกกำลังกายและพักผ่อน  ให้พอเพียง 
 เวลา 13.00-16.00 น. เป็นช่วงเวลาปฏิบัติภารกิจประจำวัน เป็นเวลาการทำงานของสมองและ
ลำไส้เล็กเด่นที่สุด สมองทำหน้าที่เช่นเดียวกับช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น. เมื่อลำไส้เล็กย่อยอาหารแล้ว 
ก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สารอาหาร ที่เหลือที่ย่อยแล้วก็เก็บไว้ที่ม้ามอีกลำไส้เล็กทำงานโดยยอ่ย
เปลี่ยนรูปอาหารที่ได้รับจากตอนเช้าเป็นพลังงานทั้งหมด  
 เวลา 16.00-17.00 น. เป็นช่วงเวลาหยุดพักงานตามภารกิจประจำวันขณะเดียวกัน เป็นเวลาที่
ของเสียจากการแปรรูปอาหารที่ลำไส้เล็กจะเกิดขึ้นและจะขับออกทางไตมาที่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งจะ
ทำงานหนักที่สุด เพื่อขับกรดและของเสียออกจากร่างกาย หลังจากร่างกายทำงานจะเกิดกรดแลคติค  
กินอาหารจะเกิดกรดยูริค คร่ำเคร่งกับงานทั้งวัน จะเกิดสารกรดแอตดรีนาลีนและสารเคมีต่างๆ 
 เวลา 17.00-18.00 น. เป็นช่วงพักผ่อนจากงาน กลับบ้าน อาบน้ำ สังสรรค์ในครอบครัว  
ไตทำหน้าที่เด่นที่สุดในการขับถ่ายของเสียในช่วงนี้ 
 เวลา 18.00-19.00 น. ทานอาหารเย็นหรืออาหารว่างเป็นมื้อเบาที่สุด ยังเป็นช่วงเวลาของการ
ทำงานของไตเด่นอยู่ นอกจากกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งทำงานเบาๆ เท่านั้น 
 เวลา 19.00-22.00 น. เป็นเวลาพักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ ทำวัตรเย็น สวดมนต์  
เจริญสมาธิแผ่เมตตา ฟังหรืออ่านหรือสนทนาธรรมกับผู้รู้อาจเป็นพระภิกษุหรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนก็ได้ ในช่วง
เวลานี้อาจมีงานมงคลหรืออวมงคลในสังคม ช่วงเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของหัวใจ หลังจากตรากตรำงาน 
มาท้ังวัน เต้นช้าลงเยื่อหุ้มหัวใจให้ความอบอุ่น โอบอุ้มอย่างเอ้ืออาทรต่อหัวใจ  
 เวลา 22.00หรือ22.00 น. แปรงฟัน ดื่นน้ำ 1 แก้ว ปัสสาวะแล้วเข้านอน 
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 เวลา 01.00-03.00 น. ขณะที่คนนอนหลับ ตับทำหน้าที่ผลิตน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดี ส่งไปลำไส้เล็ก
ช่วยย่อยพวกไขมันให้สลายผสมกับน้ำ ตับอ่อน ผลิตน้ำย่อยอินซูลินช่วยย่อยน้ำตาล ดังนั้นถ้าตับอ่อนพิการ 
สร้างอินซูลินน้อย น้ำตาลจะเหลือในกระแสโลหิตเกิดเป็นโรคเบาหวานขับถ่ายออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะมี 
รสหวาน มดตอมปัสสาวะนั้นเป็นอาการแสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน ในช่วงเวลา01.00-03.00 น. นี้เป็น
ช่วงเวลาที่ตับทำงานหนักที่สุด ถ้าช่วงเวลานี้ คนไม่ได้หลับนอน พักผ่อนติดต่อกันนานๆ เช่น รปภ. อาจทำ
ให้ตับพิการ เกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาก็ได้ 
 เวลา 03.00-05.00 น. ขณะที่คนกำลังนอนหลับเวลา 05.00 น ส่วนใหญ่ตื่นนอน เป็นช่วงเวลา
เช้าตรู่ อากาศดี ปอดทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งได้ออกกำลังกายในช่วงเวลานี้ด้วยก็ยิ่งจะได้รับออกซิเจน 
หายใจเข้าไปในปอดได้มากขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นหายใจออกขับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารพิษ 
 ๒.๓.๒) คุณประโยชน์ของนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ ที่บูรณาการเชื่อมโยง 3ส 3อ.  มีดังนี้ 

1) ใช้เป็นเครื่องมือกํากับตนเองให้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 3ส. 3อ. และภาระงานตามหน้าที่
ครบถ้วน สม่ำเสมอ โดยใช้จิตปัญญา ควบคุมกายและสังคมให้กายและสังคมมีพลังคิดพูดทําสิ่งที่ถูกต้อง 
เช่น ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ขยันออกกําลังกาย คลายเครียด เป็นต้น  

2) ทําให้สุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม แบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวมและสมดุล 
3) สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกัน ควบคุม รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้มี

ภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอด
เลือด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง เป็นต้น  

4) ใช้ปฏิบัติเพื่อบําบัดโรคหลายชนิด ให้หาย หรือทุเลาลง หรือลดอาการแทรกซ้อน ลดยา  
ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาไปพบแพทย์ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น นอนไม่หลับ อุจจาระผูก โรคกายจิต โรคหอบหืด 
โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเรื้อรัง เป็นต้น  

5) ความจําดี เฉลียวฉลาด เรียนหนังสือเก่ง มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
6) ทํางานมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาธิ สติสัมปชัญญะ ตลอดเวลาทํางาน  
7) มีวินัย สุขนิสัย และจิตสำนึกประจําตนดี 
8) ได้บุญกุศลจากการปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า  
9) อายุยืน คุณภาพชีวิตดี  
10) สังคมยกย่องนับถือ เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 

3  สรุปคุณประโยชน์ของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น.  
 โดยที่ตามปกติพฤติกรรมบกพร่องเกี่ยวกับ 3อ. มักเป็นการบกพร่องทางร่างกาย หรืออารมณ์
แสดงออกทางกาย ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระทำได้ยาก จึงมีแนวคิดน้อมนำ 3ส. มาปฏิบัติเพ่ือ
เพิ่มพลังจิตใจและปัญญา มากระตุ้นและกำกับร่างกายให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
            การดูแลสุขภาพโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 3ส. และ หลักการแพทย์แผนปัจจุบัน  
แผนไทยและแผนทางเลือก 3อ. ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน (24 ชั่วโมง) เพื่อทำให้เครื่องมือการดูแล
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สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครบองค์ประกอบ 3ส. 3อ. 1น. ที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและครบวงจร ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
ต่อไป 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบจัดเป็น 3 กลุ่มคือ  
กลุ่ม 3ส. กลุ่ม 3อ. และกลุ่ม 1น. แต่ละกลุ่มทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ได้ด้วยตนเอง  ในระดับหนึ่ง แต่หากปฏิบัติควบรวมแบบบูรณาการกันทั้ง 3 กลุ่มจะเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติธรรม 3ส. จะสร้างพลังจิตให้คิดดี คิดถูกกำกับกายให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. และกำกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 1น. ที่มีกิจกรรม 3ส.  3อ. และ
ภาระกิจการงานประจำวัน ซึ่งจะเกิดการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้มี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์โดยถ้วนหน้า ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มั่ นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
ในที่สุด ตามแผนภาพสรุปคุณลักษณะและประสิทธิผลของการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. ด้านล่างนี้ 

 
 

จากแผนภาพด้านบนพบว่า ผลการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ของผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ทำให้น้ำหนักลดลงร้อยละ 70 รอบเอวลดลงร้อยละ 50 ดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ 75  ระดับ
น้ำตาลในเลือดลดลง ร้อยละ 70  ความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 80  มีความพึงพอใจร้อยละ 85 
นอกจากนี้พบว่ามีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ ่งเป็นการยืนยัน สนับสนุนประสิทธิผลของการปฏิบัติ          
3ส. 3อ. 1น. ของผู ้มีภาวะเสี ่ยงและผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง  ดังการศึกษาของลัดดา ปิยเศรษฐ์             
ดร.นพ.อุทัย สุดสุขและคณะ ดังนี้ 
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เครื่องมือทางวิชาการ 3ส. 3อ. 1น. วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุม  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1. ลัดดา ปิยเศรษฐ์ วารสารสขุศึกษา ปีที่ 39 เล่มที่ 132 พ.ศ. 2559 ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านคุย
ป่ารัง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดำเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธและการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
และเพื่อพัฒนารูแบการสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้องรังในชุมชน  
ในการศึกษา 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชน 65 
คนที่ผ่านการอบรมโครงการบ้านคุยป่ารัง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สร้างสังคมสุขภาพดี  
วิถีธรรม วิถีไทย เครื่องมือในการวิจัยคือ 3ส.3อ.1น. และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการตีความวิเคราะห์จากเนื้อหา (Content analysis) 

ผลปรากฏว่า ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 76.9 จำนวนผู้ป่วยนอกใน รพ.สต. ลดลงร้อยละ 7 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถคุมอาการของโรคได้ดี จำนวนเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าตัว มีครอบครัว
ปลอดบุหรี่เพ่ิมข้ึน 1.9 เท่าตัว ประชาชนเลิกบุหรี่อย่างถาวรเพิ่มขึ้น 4.6 เท่าตัว 

2. ดร.นพ.อุทัย สุดสุขและคณะ; วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.2564 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีพุทธในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นการวิจัยกึ่งทอดลอง (Quasi Experimental Research) สอง
กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไม่
สามารถควบคุมได้ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 99 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจากตำยลบ้าน
ละว้า 50 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจากตำบลแหลมไม้ย้อย 49 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผสานวิธีทั้ง
ข้อมูลเชิงประมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย พบว่า ได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีพุทธเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) โปรแกรม 3ส.3อ.1น. 2) การรายงานตนเองในการปฏิบัติตน  
ตามโปรแกรม 3) การติดตามสนับสนุน ส่งเสริมและเสริมพลังโดยทีมสุขภาพ 

ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลักการใช้รูปแบบในกลุ่มที่ใช้รูปแบบ พบว่า หลักการใช้รูปแบบ  
มีคะแนนความรู้เฉลี่ยและคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ มพบว่า กลุ่มที่ใช้
รูปแบบ มีค่าน้ำหนักรอบเอว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ 
รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ ้นนี้  ส่งผลให้ผู ้ป่วย
โรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีภาวะสุขภาพดีขึ้น มีความรู้ ความสุขและ
ความพึงพอใจมากขึ้น จึงควรขยายผลรูปแบบไปใช้ในพื้นที่อ่ืนๆ และในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป 
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บทที่ 3 
สรุปโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่าย 

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับวิทยากรและผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

(โควิด-19)  ปี 2564-2566 
1  หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย  เพราะกลุ่ม
โรคดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างต่อเนื่องและรุนแรง  เห็นได้จากจำนวนผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
จากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561 จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนผู้ป่วย จำนวนจาก 5,186 คนในปี 2556 เป็น 8,525 คนในปี 2563 และ
เกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองกำลังเผชิญกับภาวะของโรคความดันโลหิตสูง มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น พบว่า ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาก  
ถึงเกือบ 80,000 ล้านบาทต่อปีต่อจำนวนผู ้ป่วยประมาณ 10 ล้านคน ส่วนโรคเบาหวาน ปัจจุบัน
ประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน หรือ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
คิดเป็นร้อยละ 9.8 ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 
ล้านคน  บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 ล้านคน ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน  
ในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคน 
ภายในปี 2583 ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเบาหวานประมาณ 12,000  ล้านบาท
ต่อปี  ซึ่งสถานะสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแสดงในแผนภูมิแท่งต่อไปนี้ 
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สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องการรับประทานอาหาร  
การออกกำลังกาย ภาวะสุขภาพจิต การมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่ มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้  
หากผู้ป่วยได้รับการดูและรักษาไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เกิดภาวะแรกซ้อนที่ตา ไต 
ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การเจ็บป่วยดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในด้านอื่นๆ 
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านจิตใจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงาน รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ
ต่อครอบครัวและสังคม คุณภาพชีวิตด้อยลง เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ครอบครัว มีภาระเพิ่มขึ้น
และการเข้าสังคมลดลง  ทั้งนี้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังเหล่านี้ต้องใช้วิทยาการและเทคโนโลยี
หลายด้าน ลำพังแต่วิทยาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่สามารถหยุดยั้งการเกิดโรค
เรื้อรังใหม่ และไม่สามารถหยุดยั้งความพิการและการสูญเสียค่าใช้จ่าย ค่ายา  ค่ารักษาพยาบาล และค่า
เดินทางไปโรงพยาบาลของผู ้ป่วยและครอบครัว  ยิ ่งไปกว่านั ้นงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องใช้จ่าย  
ในการจัดการรักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น การใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสาขาอื่นๆ 
มาบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่กับหลักการแพทย์และการสาธารณสุข
ด ้วย โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส ังคมว ิทยาและศาสนธรรมมาบูรณาการกับการแพทย์  
การสาธารณสุขแผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ในการป้องกัน รักษาพยาบาลและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคนไทยให้เหมาะสมในการสร้ างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมและบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มป่วย 
ทั้งนี้ได้มีรายงานผลการศึกษาวิจัยการสวดมนต์และหรือการปฏิบัติสมาธิจำนวนมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาโรคได้หลายชนิด 



๒๕ 

 

ในปี 2553 มูลนิธิอุทัย สุดสุข  ได้ศึกษานำร่องโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ เพื่อหารูปแบบในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย  ได้รูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ และเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันควบคุมโรค  และได้พัฒนาต่อในปี 2554 ได้รูปแบบการดำเนินโครงการสุขภาพดี  
วิถีพุทธ เช่นเดียวกับปี 2553 และได้แนวทางการพักแรมที่ค่าย 3 วัน 2 คืน โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น พบว่าทำให้ผู ้ได้รับและปฏิบัติตามรูปแบบดังกล่าว   ทำให้น้ำหนักลดลง 

ร้อยละ 70  รอบเอวลดลง ร้อยละ 50  ดัชนีมวลกายลดลง ร้อยละ 75  ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง  

ร้อยละ 70  ระดับความดันโลหิตสูงลดลง ร้อยละ 80  และผู้เข้ารับโปรแกรม / รูปแบบดังกล่าวมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85  ต่อมาในปี 2558-2563 ก็ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานตามหลักการสุขภาพดี วิถีพุทธ โดยขยายไปยังศาสนาอื ่นๆ ของประเทศไทย  

รวมเป็น 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหม-ฮินดู และซิกข์ รวมทั้งเน้นบูรณาการกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนพื้นบ้านไทยและแพทย์ทางเลือก และขยายรูปแบบการดำเนินเป็น
โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยทุกศาสนาเห็นด้วยกับเครื่องมือ 3ส.3อ. 1น. ซึ่งสามารถปรับตาม
บริบทของแต่ละศาสนาได้  นอกจากนี้ ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  

ในกลุ่มวัยเพิ่มจากกลุ่มประชากร 35 ปี ขึ้นไป  สำหรับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มวัยเรียน-เยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและในปี 2563 ได้มีการ
พัฒนารูปแบบดังกล่าวเป็นโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการเข้ากับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พชอ./พชข. และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

อนึ่ง ปัจจุบันโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตความเสียหายจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลานาน  องค์การอนามัย
โลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคนี ้เป ็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) คือเป็นเช ื ้อโรคใหม่ที ่ระบาด 
ทั่วโลกที่ทำให้อัตราการป่วย  และการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างมาก ปัญหาสุขภาพครั้งนี้มีทั้งปัญหาสุขภาพทาง
กาย ทางจิต ทางสังคมถึงระดับฆ่าตัวตาย และส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เกิดการว่างงาน 
แรงงานทั่วโลกตกงาน สถาบันการเงิน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการ
ยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกโรงแรม ส่งผลชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่อยู่ใต้ระบบห่วงโซ่
คุณค่าโลก (Global Value Chain) ส่งผลกระทบด้านการค้า การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการ
ถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้ชัดว่าโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ (Global Economic Crisis) ที่มาจาก
วิกฤตสุขภาพ (Global Health Crisis) วิกฤตการณ์ครั้งนี้ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิต
รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการน้อมนำหลักธรรมของศาสนามาสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย และ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ให้พ้นวิกฤติไปได้ด้วยจิตใจที่มั่นคง หนักแน่น 
แข็งแกร่ง มีภูมิต้านทาน หาทางออกแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ให้กับชีวิต ไม่คิดท้อแท้ทำร้ายตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อเป็นการหนีปัญหาที่เผชิญอยู่ ซึ่งโครงการนี้ก็มีส่วนสนับสนุนและช่วยแก้ปัญ หาผลกระทบ
ทางด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ทั้งนี้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19    ดื   ฤ จ       . . 
๒๕๖๔            แล                     ดั แ ด   แผ    ต่    ี้ 

 



๒๖ 

 

 
 
 

 
ถึงปัจจุบันนี้ มูลนิธิอุทัย สุดสุข ได้ร่วมกับกรม กอง และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
3ส.(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ.(อาหาร  ออกกำลัง อารมณ์ -วิถีธรรม) 1น.(นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) 
โดยน้อมนำหลักธรรมของแต่ละศาสนา และ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง ผู้เสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนประชาชนทั่วไป กลุ่มวัยเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ ในระยะแรกได้เกิดรูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ ในชุมชน  และรูปแบบการรักษาพยาบาลวิถีพุทธในโรงพยาบาล มีแนวทาง
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ โดยจากการวิจัยเชิง
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวมีผลในการป้องกันโรค  
ทำให้ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ลดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย  ลดการใช้ยา ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาล ลดเวลาไปพบแพทย์ ซึ่งในปี 2558 ได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
รวม 5 ศาสนาในประเทศไทย (ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์) และในปี 2563 ได้พัฒนา
ต่อยอดเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และ
จะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวได้มี
การขยายพื้นที่และต้นแบบของการดำเนินงานจากหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพุทธ เป็นตำบลต้นแบบสุ ขภาพดีวถิี

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19    ดื   ฤ จ       . . ๒๕๖๔            

แล                     

                                                                                   

                                                                                       



๒๗ 

 

ธรรม วิถีไทย และอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้บูรณาการกับ
นโยบาย พชอ. ในปี 2463 

 
จากการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมานั้น พบปัญหาและอุปสรรคในการขยายผล

การดำเนินงานจากพ้ืนที่โครงการฯ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สำคัญคือ  
1) การไม่มีนโยบายกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลรองรับ จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปกติ

ประจำปี ของกรม กอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล รวมทั้งงบประมาณองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการขยายผลต่อยอดได้  

2) การไม่มีตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีนโยบายรองรับ เช่นเดียวกัน  
3) บุคลากรการแพทย์และการสาธารณสุข มีภาระงานมากจึงให้ความสำคัญน้อยที่จะรับดำเนินงาน

โครงการไม่มีนโยบายรองรับ 

4) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากปี 2553 จนถึงปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร วิทยากร และ
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ฯลฯ ในทุกระดับ เช่น การเกษียณอายุ
ราชการ การย้ายตำแหน่งหน้าที่ การย้ายสถานที่ทำงาน รวมทั้งการวิวัฒนาการของรูปแบบการดำเนินงาน 
(ถึงแม้เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. คงเดิม) การขยายกลุ่มอายุ การขยายพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้นในการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะบุคลากรที่
เคยร่วมโครงการและบุคลากรในพ้ืนที่ขยายใหม่ด้วย 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  
ได้ลงนามเห็นชอบ ให้โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 -2570 โดยมี
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลไกรวมทั้งแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกกลุ่มวัย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการเตรียมการนำนโยบายสู่การปฏิบัตินั้น มูลนิธิอุทัย สุดสุข โดยนายแพทย์อุทัย  
สุดสุข และคณะ ได้นำเรียนอธิบดีทุกกรมให้รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวของแต่ละ
กรม พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และได้ประสานหน่วยงานแหล่งทุนต่าง ๆ อาทิ สสส. 
สปสช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ในการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ 
สร้างและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์วิถีพุทธ สำหรับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขวิถีพุทธสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามเณร และหลักสูตร wellness สำหรับพยาบาล ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 
ในส่วนของภาคเอกชน ก็ได้ประสานร่วมมือกับสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้จัดตั้งและดำเนินการศูนย์
การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชน (สวนนงนุชพัทยา) สามารถดำเนินการเองได้ภายใต้การ
สนับสนุนในการสร้างวิทยากรให้บุคลากรของสวนนงนุชพัทยา  สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในอนาคต 
นอกจากนี้ก็ได้มีการประสานองค์กรภาคเอกชนมาร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อน ฯ อาทิ สมาคม
แม่บ้านสาธารณสุข พร้อมด้วยสาขาสมาคมทุกจังหวัด สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวง



๒๘ 

 

สาธารณสุข  พร้อมด้วยสมาคม / ชมรม ฯ ทุกจังหวัด สมาคมหมออนามัย พร้อมด้วยสมาคม / ชมรม ฯ  
๙ แห่ง สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO)  

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)  ได้ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข  
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค มูลนิธิอุทัย สุดสุข
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป  ที่ยังไม่มีความเสี่ยงต่อโรค NCDs และในกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
การดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคน
ไทยให้เหมาะสม ควรดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่
ป่วย ให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ใช้กลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและ 
งานสาธารณสุข โดยเน้นให้แต่ละอำเภอใช้กลไก พชอ.เป็นกลไกการจัดการและบูรณาการงานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็มีทั้ง พชอ.ที่มีความเข้มแข็งในการ
ดำเนินการ และยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรค       
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนกลางก็ต้องมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ที่เป็นรูปธรรม สามารถเห็นผลได้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับพื้นที่ในระดับอำเภอ ที่ผ่านมา สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยก็ได้พัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ตั ้งแต่ปี 2560 ซึ ่งได้ดำเนินการพัฒนาและหารูปแบบที่เหมาะสม                
เป็นไปได้ และเห็นผลความสำเร็จที่เกิดขึ้น และนำมาใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินการ และขยายผลการ
ดำเนินการในระดับประเทศต่อไป ได้แก่  

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อโดยการบูรณาการงานร่วมกันในระดับจังหวัดสู่ระดับ
พ้ืนที่ (อำเภอ ตำบล) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กลไก พชอ.เป็น
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการ  อีกทั้งมีการบูรณาการงานในพื้นที่ร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานในระดับจังหวัด  ซึ่งได้ดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ เขตละ       
1 จังหวัด ในช่วงปีแรก และได้พัฒนาต่อยอดการดำเนินการในจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน และมีรูปแบบ     
การดำเนินการที่ชัดเจน เห็นผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดพังงา  

2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการพัฒนาให้มี
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานขึ้นในโรงพยาบาล (Wellness Center) เพ่ือดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ/ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ ่มปกติ กลุ ่มเสี ่ยง และกลุ ่มป่วย รองรับผู ้ร ับบริการที ่โรงพยาบาล          
สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ Wellness Center ของโรงพยาบาล เป็นพี่เลี้ยงในการ
ดำเนินการและรับส่งต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ทำงานในรูปเครือข่ายเชื่อมโยงกัน  ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/สร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  
เกิดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ชัดเจน  ด้วยหลักการ Coaching (ให้ความรู้ คำแนะนำ ทำให้ดู 
ฝึกปฏิบัติ ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ และวัดผลที่เกิดขึ ้น) ซึ ่งจะใช้ชุดบริการ (Package) อาทิ   
ชุดบริการเพิ่มความสมส่วนร่างกาย ชุดบริการสร้างเสริมสมรรถภาพ ชุดบริการกายฟิต จิตดี มีปัญญา  
ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ  และผู้มีความเชี่ยวชาญหรือได้รับการอบรมในเรื่อง
นั้น ๆ โดยมีเป้าหมายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องง่าย ๆ 7 อย่าง (Simple 7) ได้แก่ น้ำหนักตัว 



๒๙ 

 

ความดันโลหิต ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การกินผลไม้ต่อวัน การออกกำลังกายต่อสัปดาห์  และ 
การสูบบุหรี่  

ได้ดำเนินการใน 62 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  ซึ่งทำให้เกิดโรงพยาบาลต้นแบบที่มีการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน ก่อให้เกิดผลลัพธ์จากการสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจน อาทิ การปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การลดน้ำหนัก การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  การแก้ไข
ปัญหา Office syndrome   

3. การพัฒนาทีมเลขา พชอ. และคณะทำงานให้มีศักยภาพให้การนำเสนอข้อมูล วิธีการ และ
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยทีม พชอ. เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ   
ในอำเภอเพื่อแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่วนหนึ่งได้ให้ทีมดังกล่าวจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหา
ร่วมด้วย จำนวน 35 พชอ. ซึ่งมีทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้น  ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนความล้มเหลว            
ในการดำเนินการในบางแห่ง   

4. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ดำเนินการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค       
ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้เครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ.(อาหาร ออกกำลัง อารมณ์ -วิถี
ธรรม)  1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) และน้อมนำหลักธรรมของแต่ละศาสนาและ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้รูปแบบวิธีการที่ชัดเจนแล้ว และจะขยายผลการดำเนินการในโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการร่วมกันการดำเนินศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานและใช้กลไก พชอ. 
ในการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังตามรูปแบบ
ดังกล่าว 

๑.๑) โครงการพัฒนากลไก  สนับสนุนวิชาการและเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนากำลังคนด้วยสหวิทยาการ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบาย
การขยายรูปแบบการพัฒนาชุมชนและประชาชนของนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกระทรวงสาธารณสุข และผลการดำเนินงานของโครงการนี้จะส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรมหลักพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) และสอดรับกับนโยบายชาติยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคม          
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้โครงการนี้ได้
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกิจกรรมการดำเนินงานของ สสส. คือ การดำเนินการผ่านระบบ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนการ
จัดการสุขภาพเขตเมือง การเสริมสมรรถนะนักสร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนกลไกการทำงานเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น หากมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะ ๗ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐) ของ
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คาดว่าโครงการนี้จะสามารถขยายการ



๓๐ 

 

ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล / ชุมชน ทั่วประเทศ ประชาชนก็จะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งมั่งคง มั่งค่ังและยั่งยืนในที่สุด โดยดำเนินการตามกลไก กระทรวงสาธารณสุข
ที่สำนักบริหารสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) ขับเคลื่อนร่วมกับการขับเคลื่อน โดยมูลนิธิอุทัย สุดสุข เป็น          
แกนหลักด้านวิชาการ และประกาศเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอ (สธทศ.) ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประชาชนตาม
บริบทของพ้ืนที่ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการพัฒนาต้นแบบ ที ่ครอบคลุมทุกเขต เพื ่อมีความหลากหลาย สามารถสรุปบทเรียนการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป  

๑.๒) ความหมายของนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธ
ทศ.)  หมายถึง การนำแนวปฏิบัติและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอดมาบูรณาการกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยนำหลักธรรม คำสอน
ของ แต่ละศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบไทยมาออกแบบในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยเน้นการป้องกัน
ก่อนรักษาและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน   



๓๑ 

๒  กรอบแนวคิดของกระบวนการดำเนินการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

- โครงการต้นแบบ กองทุนตำบล
เพื ่อการดำเนินงานสุขภาพดี
วิถีใหมฯ่ 

- ค ู ่ม ือส ุขภาพดีว ิถ ีใหม่ฯ ซึ่ง
ส า ม า ร ถป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

- ต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดี
วิถีใหมฯ่ ในระดับตำบล 

-  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ขยายผล 

- แผนการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหมฯ่ ระยะ ๕ ปี 
ที่ผ่านการอนุมตั ิ

 

พัฒนาศักยภาพวิทยากร
ส่วนกลางและระดับเขต 

พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงขับเคลื่อน
และดำเนินการในระดับพื้นที่ 

อำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย         
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กำกับ ติดตาม   ส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินการ 

สร้างการยอมรับ ความเข้าใจ
แก่ผู้บริหารระดับจังหวัด 

ผลลัพธ์ 
1. วิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓  

เขต ทีม Coaching ระดับจังหวัด และ
อำเภอ ทีมปฏิบัต ิการระดับตำบล มี
ความสามารถถ่ายทอดความรู ้และฝึก
ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.  แก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผ่าน
เกณฑ์การเป็นวิทยากร และ Coaching 
ที่กำหนด)     

2. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยง NCDs (โรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน) สามารถลดน้ำหนกั 
รอบเอว ความดันโลหิต/ระดับน้ำตาลใน
เลือดได้ อย่างน้อยร้อยละ 60) 

3. อำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย 
ว ิถ ี เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การ
เรียนรู้ระดับอำเภอสามารถจัดกิจกรรม
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้มารับการอบรม 
หรือศึกษาดูงาน รวมทั้งทำการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ขยายผลแก่ประชาชน
และชุมชนอ่ืนๆ ได้ 

๔. เกิดการขยายผ    ขับเค ื่อนนโยบาย
ส ุขภา ด ีว ิถ ี ใหม ่ฯอย ่างม ีส ่วนร ่วม 
ครอบค ุม    ยั่งยืน 

 

พัฒนาทีมปฏิบัติการ และ 
Coaching ระดับตำบล 

 

ศูนย์การเรียนรู้และ
นวัตกรรม สุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจและความ

ร่วมมือเครือข่าย 
องค์กรต่าง ๆ 

สร้างการมีส่วนร่วม   

บูรณาการงาน และ 

เชื่อมโยงเครือข่าย 

ถอดบทเรียน / ศึกษาวิจัย
ต้นทุนการดำเนินงาน  

ขับเคลื่อนและดำเนินการ
โครงการฯ ระดับตำบลใน
อำเภอต้นแบบ บวร.สออ.  

พัฒนาเครื่องมือ / รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกัน NCDs 



๓๒ 

 

3. เป้าหมายโครงการ 
เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างบูรณาการ       

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (NCDs) ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย       
ภาคส่วนต่างๆ  

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย 
1) พัฒนารูปแบบ เครื่องมือและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่          

วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

๒) พัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต  ที่สามารถดำเนินการและขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับพ้ืนที่ได้ 

๓) พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายสุขภาพดี              
วิถีใหม่ฯ  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

๔) สนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใน ๑๓ เครือข่าย 

๕) ผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนการขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีว ิถ ีใหม่ฯ  
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระยะ ๕ ปี    

๕  กลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. วิทยากรระดับส่วนกลาง  ระดับเขตสุขภาพ 
(ส่วนกลาง 20 คน เขตสุขภาพ/จังหวัด แห่งละ 10 คน X 13 แห่ง = 130 คน) 

150 
คน 

2. ผู้บริหารในจังหวัดเป้าหมายในแต่ละเขต (เขตละ 1 จังหวัด และ กทม. รวม 13 เขต 
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 2 คน / จังหวัดและ
ผู้บริหาร กทม. 2 คน รวม 26 คน) 

26 คน 

3. ทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนและดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระดับพื้นที่
(ระดับ สสจ. 2 คน โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสุขภาพ (กทม.) 2 คน สสอ. 2 คน รวม 6 คน/
จังหวัดเป้าหมาย) 

78 คน 

4. ผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบลในอำเภอต้นแบบ บวร.สออ.(เฉลี่ย 10 ตำบล/แขวง ต่อ
อำเภอ/เขต 13 แห่งๆ ละ 6 คน) ผนวกทีมจังหวัด และ สสอ.   

800 
คน 

5. ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่ละอำเภอต้นแบบ 
    (ตำบล/แขวงละ 25 คน X 130 ตำบล/แขวง)  (เป้าหมายส่วนนี้ 1. จะดำเนินการขยาย

เพิ่มเติมอีกตำบล/แขวงละ 25 คน X 130 ตำบล/แขวง  ควบคู่กันไป ด้วยงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การเลือกกลุ่มเป้าหมายจะดำเนินการให้มีความ
หลากหลาย อาทิ พื้นที่ ๆ มีความแตกต่างกันตามลักษณะความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม 
การนับถือศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) บริบทพ้ืนที่  

3,250 คน 

6. เครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ   12 องค์กร 
7. ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง > 10 แห่ง 



๓๓ 

 

๖.  เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการ 
ในการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ของแต่ละอำเภอต้นแบบ (โดยยึดหลัก 3ส  3อ. 1น.) ดำเนินการดังนี้ 
๑) เลือกจังหวัดมา 1 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ (12 จังหวัด) โดยคำนึงถึงความสมัครใจ 

ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ความตั้งใจและยินดีจะเข้าร่วมการดำเนินการ   ทั้งนี้ ทีมงานโครงการจะ
พิจารณาจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ผู้บริหารมีความตั้งใจและยินดีจะ 
เข้าร่วมโครงการ ก่อนชักชวนเข้าร่วมดำเนินการ  ส่วนเขตของ กทม. ก็จะใช้หลักการเดียวกัน 

๒) การเลือกอำเภอ/แขวงในการดำเนินการ  ก็จะให้พ้ืนที่พิจารณาเป็นหลัก  โดยมีหลักการดังนี้ 
            ๒.๑) เป็นพื้นที่ ๆ มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากหรือค่อนข้างมาก 
            ๒.๒) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งและยินดีที ่จะเข้าร่วมพร้อมประสานและ  

ร่วมดำเนินการ 
            ๒.๓ ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะดำเนินการ 
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้รับผิดชอบ / ผู้ดำเนินการโครงการจะพยายามหาพื้นที่ ๆ มีความหลากหลายหรือ

แตกต่างกันในเรื่องขนาด บริบทของพ้ืนที่ และศาสนาอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เพ่ือจะได้บทเรียน นำมาพิจารณาปรับ
ใช้ในการขับเคลื่อนต่อไป  

๗  วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ส่วนกลาง เขตสุขภาพ จังหวัดและ

อำเภอ ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
2) พัฒนารูปแบบ เครื่องมือและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี

ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีส่วนร่วม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
วางแผน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Onsite และ Online ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019) 

2.2) จัดทำคู่มือสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในจังหวัด
และอำเภอต้นแบบ  

2.3) พัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ การฝึกอบรมและการดำเนินงานโครงการ  
สธทศ. และเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ตามบริบทของพ้ืนที่ 

3) ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจผู้บริหารในจังหวัดเป้าหมายในแต่ละเขต (เขตละ 1 จังหวัด  
และ กทม. รวม 13 เขต (2 คน / จังหวัด และผู้บริหาร กทม. 2 คน รวม 26 คน)  

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดำเนินการพัฒนาและปฏิบัติสู่การมีสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ดังรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑) อบรมและฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต (3 วัน 2 คืน รุ่นละ 75 คน) 

๔.๒) อบรมทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อน Coaching  และดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
ระดับพ้ืนที่ (3 วัน) 



๓๔ 

 

๔.๓) พัฒนาทีมปฏิบัติการ และ Coaching ระดับตำบลในการดำเนินการโครงการฯ ระดับ
ตำบลในอำเภอต้นแบบ บวร.สออ. (เฉลี่ย 10 ตำบล/แขวง ต่ออำเภอ/เขต  13 แห่งๆ ละ 6 คน)   

๔.๔) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่ละอำเภอต้นแบบ และ
ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดยทีม Coaching ระดับตำบล(ตำบล/แขวงละ 25 คน 
 X 130 ตำบล/แขวง) 

๕) ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายสุขภาพดี  
วิถีใหม่ฯ โดย 

๕.๑) จัดประชุม ประสานและเชื ่อมโยงองค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ เพื ่อขับเคลื ่อน ติดตาม  
การดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 12 องค์กร 

๕.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่แกนนำองค์กร (12 องค์กร ๆ ละ 3 คน 2 วัน) 

๖) สนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน ๑๓ เครือข่าย  โดยประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการอำเภอต้นแบบ และศูนย์การ
เรียนรู้สุขภาพดีฯ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและดำเนินการอำเภอต้นแบบ และศูนย์การเรยีนรู้
สุขภาพดี (๕๐,000 บาท/ศูนย์) 

๗) พัฒนาให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ 5 ปี                    
๗.๑ ถอดบทเรียนการดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในแต่ละระดับ 
๗.๒ ศึกษาวิจัยต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในระดับตำบล 
๗.๓ ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี   

8) ติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังพ้ืนที่การดำเนินการ พร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

9) พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ และขยายผลต่อยอดเป็นอำเภอต้นแบบ  
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทุกอำเภออย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี 

 ทั้งนี้ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประชุมชี ้แจงในแต่ละระดับ หากสถานการณ์  
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ลดลง ให้สามารถรวมกลุ ่มประชุมได้ จะดำเนินการแบบ
ผสมผสานทั้งแบบ Onsite และ Online (Hybrid) โดยการจัดประชุมเป็นกลุ่มเล็ก ในส่วนของการให้ความรู้
จะดำเนินการแบบ Online แต่ในส่วนการฝึกปฏิบัติ จะดำเนินการแบบ Online ควบคู่กับการประชุมกลุ่ม
เล็กในการฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรประจำอยู่ด้วยในการประชุมกลุ่มเล็ก เพื่อให้คำแนะนำ ฝึกปฏิบัติ และ
การบริหารจัดการ) 
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๘.  แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนากลไก สนับสนุนวิชาการ และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน 

    Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

1. พัฒนารูปแบบ  
เครื่องมือและแนว
ทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างมีส่วนร่วม 

- จัดประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ และ
คณะทำงาน 

6 ชุด
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ / 
คณะทำงาน
เลขานุการ / 
คณะทำงานชุด
ต่าง ๆ  

- มีการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ / 
คณะทำงานเลขานุการ / คณะทำงานชุดต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 
 
-

--- 

 - รวบรวมและพัฒนาเครื่องมือ
และร ูปแบบการสร ้างเสริม
ส ุขภาพการป ้องก ัน NCDs  
ในระดับบุคคลและชุมชน 

ทีมวิชาการและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล  
20 คน 

- คู่มือการดำเนินงานนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ 3,000 เล่ม 

-
--- 

-
- 

      

 - คัดเลือกพ้ืนที่ในการ
ดำเนินการ  

1 จังหวัด 1 
อำเภอ/ เขต
สุขภาพ และ 1 
เขต 1 แขวง 
(กทม.) 

- พ้ืนที่มีความพร้อม และตั้งใจในการดำเนินการ -
- 

       

 - คัดเลือกบุคคลในการพัฒนา
ศักยภาพ 
1)  ทีมวิทยากรส่วนกลาง

และเครือข่าย ๑๓ เขต 

 
 
150 คน 

 
 

- วิทยากร ทีมพ่ีเลี้ยง ทีม Coaching และผู้ป่วย / ผู้
เสี่ยงต่อ NCDs 

 
 
 
- 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน 

    Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

2) ทีมพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อน
และดำเนินการนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระดับ
พ้ืนที่ 

3) ทีมปฏิบัติการและ 
Coaching การดำเนินการ
โครงการฯ ระดับตำบล 

4) ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังของแต่ละ
อำเภอต้นแบบ (ตำบล/
แขวงละ 25 คน X 130 
ตำบล/แขวง) 

78 คน 
 
 

 
800 คน 
 
 
3,250 คน 
 
 

 

 
- 

 
 
 
 
 
  

-- 
 
 
 
  

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 - ติดตาม สนับสนุน และ
เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการ
ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ (อำเภอ 
และตำบล) 

12 อำเภอ 
และ 1 เขต 
กทม. 

- มีการติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลังการ
ดำเนินการในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

   -
--- 

-
--- 

-
--- 

-
--- 

 

๒. พัฒนาศักยภาพ
วิทยากรส่วนกลางและ
เครือข่าย ๑๓ เขต  ที่
สามารถดำเนินการและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
ระดับพ้ืนที่ได้ 

 
- อบรมและฝึกปฏิบัติการเป็น

วิทยากรสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส่วนกลางและ
เครือข่าย ๑๓ เขต (3 วัน 2 
คืน รุ่นละ 75 คน) 

 

 
150 คน 

 
- วิทยากรสุขภาพดีว ิถีใหม่ ว ิถีธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 150 คน 

 
- 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน 

    Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

 - ประชุมชี้แจงและทำความ
เข้าใจผู้บริหารในจังหวัด
เป้าหมายในแต่ละเขต (เขตละ 
1 จังหวัด และ กทม. รวม 13 
เขต (2 คน / จังหวัด และ
ผู้บริหาร กทม. 2 คน รวม 
26 คน) 

 

26 คน - ผู้บริหารระดับจังหวัดที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุน
การดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (26 คน) 

   
- 

       

 - พัฒนาทีมปฏิบัติการ และ 
Coaching ระดับตำบลใน
ระดับตำบลในอำเภอต้นแบบ 
บวร.สออ. (เฉลี่ย 10 ตำบล/
แขวง ต่ออำเภอ/เขต  13 
แห่งๆ ละ 6 คน)   

800 คน - ทีมดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระดับ
ตำบล (130 ทีม) 

   
- 

-
--- 

      

 - อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วย / ผู้
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
แต่ละอำเภอต้นแบบ  

และติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดยทีม 
Coaching ระดับตำบล(ตำบล/
แขวงละ 25 คน X 130 
ตำบล/แขวง) 

 

3,250 คน - ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่ละ
ตำบล/แขวงในอำเภอ/เขตเป้าหมายได้รับการอบรม 

  -
--- 

-
- 

 
 
 
 
  

-- 

 
 
 
 
 
-

--- 

 
 
 
 
 
-

--- 

 
 
 
 
 
-

--- 

 
 
 
 
 
-

--- 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน 

    Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

๓. พัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือข่าย
สนับสนุนการขับเคลื่อน
และดำเนินงานตาม
นโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ   

 
- ประชุม ประสานและเชื่อมโยง

องค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ  เพ่ือ
ขับเคลื่อน ติดตาม การ
ดำเนินการเป็นระยะ ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
12 องค์กร 

 
- มีเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อน บูรณาการและ

ดำเนินงานตามนโยบายฯ 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ดำเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่แกนนำองค์กร (12 
องค์กร ๆ ละ 3 คน 2 วัน)  

36 คน - แกนนำ 12 องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดำเนินการ และการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

  
-- 

       

๔. สนับสนุนให้เกิดอำเภอ
ต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้สุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 
๑๓ เครือข่าย 

 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการอำเภอต้นแบบ และ
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีฯ  

 
13 ศูนย์การ
เรียนรู้สุขภาพดีฯ 

 
- เกิดศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีฯ อย่างน้อย 10 แห่ง 

 -
- 

      

 - สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั้งและดำเนินการอำเภอ
ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพดี (50,000 บาท/
ศูนย์) 
 
 

13 ศูนย์การ
เรียนรู้สุขภาพดีฯ 

  -
- 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน 

    Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

 
๕. ผลักดันให้เกิดข้อเสนอ

เชิงนโยบายและ
แผนการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี        

 
- ถอดบทเรียน (ในกลุ่ม
ผู้ดำเนินการนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ ในแต่ละระดับ) 

 
 

70 คน 

 
- โครงการต้นแบบ กองทุนตำบลเพื่อการดำเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
-  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผล 

       
 
-

- 

 

 - ศึกษาวิจัยต้นทุนการ
ดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ใน
ระดับตำบล 

 

1 เรื่อง - งานวิจัยต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ใน
ระดับตำบล 

     -
--- 

-
-- 

 

 - ประชุมจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี  (โดยทีม
บริหารจัดการโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง)      

30 คน - แผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ 
๕ ปี ที่ผ่านการอนุมัติ 

     -
- 

  

 การประเมินภายใน       -  -  -  - 

 
 



๔๐ 

 

9. ผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 
 

๑) มีว ิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต  ทีม Coaching ระดับจังหวัด และอำเภอ 
ทีมปฏิบัติการระดับตำบลที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ หลักการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม บำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยเน้นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พร้อมทั้งได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ประเมินผล สนับสนุนเสริมพลังองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. ในการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่
รับผิดชอบด้วย 

๒) คู่มือสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ที่บูรณาการเนื้อหา และเครื่องมือจาก กรม/กอง/ภาคี ต่างๆที่ร่วม
ดำเนินงาน ซึ่งทีมปฏิบัติการสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

๓) มีองค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 12 องค์กร 
๔) มีผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จำนวน 25 คน (รวม 3,250 

คน)ใน 130 ตำบลของอำเภอต้นแบบที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย  
3ส.3อ.1น.  

๕) มีอำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถธีรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างน้อย 10 แห่ง 
๖) มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ

อำเภอต้นแบบ 13 แห่ง 
๗)  มีโครงการต้นแบบ กองทุนตำบลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
๘)  มีงานวิจัยต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในระดับตำบล 1 เรื่อง 
๙) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผล 
๑๐) มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี ที่ผ่านการอนุมัติ 

๑๐.  ผลลัพธ์ของโครงการ ประกอบด้วย 
1) วิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย ๑๓ เขต  ทีม Coaching ระดับจังหวัด และอำเภอ ทีม

ปฏิบัติการระดับตำบลมีความสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.  แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผ่านเกณฑ์การเป็นวิทยากร และ Coaching ที่กำหนด)     

2) ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยง NCDs (โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน) สามารถลดน้ำหนัก รอบเอว 
ความดันโลหิต/ระดับน้ำตาลในเลือดได้ อย่างน้อยร้อยละ 60) 

3) อำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมฯ 
ระดับอำเภอสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้มารับการอบรม หรือศึกษาดูงาน รวมทั้งทำการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลแก่ประชาชนและชุมชนอื่นๆ ได้ 

๔) เกิดการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุม และยั่งยืน   

๑๑.  ผลกระทบของโครงการ ได้แก่ 
1) ผลกระทบระยะกลางเกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อจัดการแก้ไข

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับชุมชน อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
2) ผลกระทบระยะยาว ในระยะท้ายของช่วงเวลานโยบายฯ ปี 2570 อัตราป่วยและอัตราตาย  

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอาการแทรกซ้อนลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง ทั้งระดับบุคคล ชุมชน 



๔๑ 

 

สังคมและประเทศชาติ อัตราผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง การแออัดของโรงพยาบาลลดลง บุคลากรการแพทย์ 
พยาบาลและสหวิชาชีพมีภาระงานน้อยลง มีความสุขมากข้ึน 

๑๒.  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 

1.1) วิทยากรทุกระดับและแกนนำองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. ตำบลต้นแบบ สามารถ
ถ่ายทอด  องค์ความรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างน้อย ร้อยละ 70 

1.2) กลุ่มผู้เสี่ยงและผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดน้ำหนัก รอบเอว ความดันโลหิต/ระดับ
น้ำตาลในเลือดได้ อย่างน้อยร้อยละ 60 

1.3) มีคู่มือ แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้อรัง สำหรับผู้มีภาวะ
เสี่ยง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

1.4) มีองค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 12 องค์กร 
1.5) มีอำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างน้อย 10 แห่ง 
1.6) มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับอำเภอต้นแบบ 13 แห่ง 
1.7) มีโครงการต้นแบบ กองทุนตำบลเพื่อการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
1.8) มีงานวิจัยต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในระดับตำบล 1 เรื่อง 
1.9) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผล 
1.10) มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี ที่ผ่านการอนุมัติ 

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
   2.1) ได้รูปแบบอำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
   2.2) มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ. ระดับอำเภอที่จัดกิจกรรมได้  
   2.3) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย พึงพอใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. 
  2.4) เครือข่ายแกนนำองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. สามารถขยายผลเพ่ิมเครือข่ายและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ  
1๖ มิถุนายน 2564 – ๑๕ มิถุนายน 2566 (รวม 24 เดือน) 

14. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

งบประมาณ: จำนวน  ๑๙,๙97,100 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

15. การบริหารโครงการ  
การดำเนินการโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของมูลนิธิอุทัย สุดสุข โดยมีมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

เป็นองค์กรในการสนับสนุนวิชาการในการดำเนินการ และประสาน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินการ
กับองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่าง ๆ มีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยการกำกับของ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที ่กำกับ ดูแล สำนักบริหารยุทธศาสตร์ส ุขภาพดีว ิถ ีช ีว ิตไทย การสนับสนุนทางด้านวิชาการและ 



๔๒ 

 

การขับเคลื่อนงานจากมูลนิธิอุทัย สุดสุข ตามทิศทางของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เกียรติภูมิ   
วงศ์รจิต) ประธาน โดยผ่านคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งมรีองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สายวงศ์) ประธาน  ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าภาพและ
รับผิดชอบร่วมกัน  ได้แก่ กองบริหารการสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัยและกองสนับสนุน
ภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การประสานและการทำงาน
ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย  สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  สมาคม
ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย  สวนนงนุชพัทยา สมคมคลัง
ปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย และสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ  โดยมีผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับติดตามในภาคส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ และกำกับติดตามในพื้นที่ ทั้งนี้ มีกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 และ
กรรมการกำกับทิศ ของ สสส. เป็นผู้กำกับติดตาม เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อไป 
(ดังรูปการบริหารโครงการ)  

 

 
 
15.1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1) สำนักบร ิหารย ุทธศาสตร ์ส ุขภาพดีว ิถ ีช ีว ิตไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
    เป็นหน่วยงานเลขานุการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

2) มูลนิธิอุทัย สุดสุข เป็นองค์กรสนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับทุกกรมกองในกระทรวงสาธารณสุข 
3) หน่วยงานร่วมดำเนินการ 

3.1 กองบริหารการสาธารณสุข 
3.2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักตรวจ
ราชการกระทรวง

สาธารณสุข 
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3.3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    3.4 กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

3.5  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค   
3.6 กองสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3.7 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

   3.8 เขตสุขภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการ 
      3.9 ระดับจังหวัด มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินการ 

๔) ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อน 
๔.๑  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย   
4.2 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข   
4.3 สมาคมข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข   
4.4 สมาคมองค์กรเครือข่ายด้านสาธารณสุข 9 สมาคม (จากคณะกรรมการสมาคมหมอ   

  อนามัย) 
4.5 สวนนงนุชพัทยา  
4.6 สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย  
4.7 สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ 
๔.8 เครือข่ายคนไทยไร้พุง 
๔.9 เครือข่ายลดเค็ม  
๔.10 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน 
๔.๑1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๔.๑๒ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย  

15.2 บุคลากรในการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย 
 

บทบาทหน้าที่ จำนวน (คน) 
1.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 
2.   ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ  1 
3.   ผู้ช่วยผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ  1 
4.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 
5.  ผู้ร่วมโครงการ 3 
รวม 7 

15.3 การกำกับติดตาม 
คณะอนุกรรมการแผนงานและวิชาการกำหนดระบบและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

งาน สำหรับทุกระดับของการบริหารจัดการและมอบหมายงานให้วิทยากรแต่ละระดับรับผิดชอบในการ
ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลงานทุกระดับ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับ
ติดตามในภาคส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานกำกับ
ติดตามในพื้นที ่
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15.4 การประเมินผล 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จัดระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และวิทยากรแต่ละ ระดับ 
รวมทั้งบุคลากรแกนนำองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. (ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนระดับตำบล) เป็นผู้ประเมินผล
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดทำแผน เครื่องมือ และแนวทางการติดตามและประเมินผล 
2) ประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยใช้รูปแบบซิพพ์ (CIPP Model) 
3) ดำเนินการติดตามประเมินผล 

3.1 ติดตามผลรายบุคคลโดย อสม. ด้วยการร่วมมือของแกนนำองค์การ บวร.สออ. 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 

3.2 ประเมินเชิงปริมาณ ใช้แบบรายงานและแบบสอบถาม โดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร่วมกับวิทยากรอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ 

3.3 ประเมินเชิงคุณภาพ ใช้การสอบถามโดยวิทยากรส่วนกลาง/เขตสุขภาพ ร่วมกับ
วิทยากรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ประชาชนผู ้ร่วมโครงการฯ มีสุขภาพดีขึ ้นด้วยหลักสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รายบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ บทเรียนและประสบการณ์และขยาย
ผลการดำเนินงานไปยังตำบล อำเภอ ในจังหวัดนั้นและจังหวัดอ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 

3) ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้ป่วย (โรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง) สามารถนำหลักการสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้มีภาวะสุขภาพดีขึ้นต่อเ นื่อง
และยั่งยืน 

4) อำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู ้และ
นวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ สธทศ.) ในทุก เขตสุขภาพ  
เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบทอดภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน  ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบ
พ่ึงตนเอง 

5) ประชาชนสามารถสร้างสุขภาพพึ่งตนโดยนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ
โดยนำหลัก 3ส 3อ 1น มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน 

17. การขยายผล 
เมื่อได้รูปแบบ แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน จะดำเนินการขยายผลให้เกิดการดำเนินการในทุก

จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีแผนการขยายผลการดำเนินการใน 5 ปี ในการดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอำเภอ/ตำบลสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังจากการดำเนินการโครงการ 2 ปีแล้ว  
จะดำเนินการ 

1) จะเสนอนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือนำนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ และ 

2) เสนอรัฐบาลพิจารณากำหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ  ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง 
มาดำเนินการร่วมกัน 

3) ผลักดันโครงการตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เข้าสู่กองทุนตำบล  เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ และ
ให้เกิดการดำเนินการในพื้นที่อย่างกว้างขวาง 

4) เสนอกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ 
5) ผลักดันให้คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เห็นความสำคัญ และร่วมกัน

ขับเคลื่อน 

18. องค์กรรับทุน 

 มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

นายแพทย์อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 

20. บทบาทหน้าที่ความร่วมมือของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(1) บริหารจัดการ การขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. สู่การปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ  

โดยเป็นประธาน รองประธาน และกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ สธทศ.  
(2) คัดเลือกวิทยากรเขตสุขภาพ เขตละ 10 คน ประกอบด้วยนักวิชาการจากศูนย์/สำนักงานเขต

สุขภาพของกรมต่างๆในแต่ละเขตสุขภาพเพื่อส่งเข้ารับการอบรม เป็นวิทยากรเขตสุขภาพโดยวิทยากร
ส่วนกลาง  ระดับกรม กอง กระทรวงสาธารณสุข 

(3) กำกับติดตามวิทยากรเขตสุขภาพในการจัดอบรมทีมพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัดและ
อำเภอ 

(๔) สนับสนุน กำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยปฏิบัติ ตลอดจน
การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและ KPI Template แผนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สธทศ. ที่กำหนดไว้   

(5) ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย    วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง  

(๖) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ                หมายถึง การประสานงาน 
                            หมายถึง  การกำกับติดตามและประเมินผล              
                            หมายถึง  การกำกับติดตามและประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงาน สธทศ ตามบริบทพ้ืนท่ี  
                            หมายถึง  อบรม  ฝึกปฏิบตัิ สาธิต ให้คำแนะนำเสริมพลังกาย จิต ปัญญา และประเมินผล 

 
 
 
 
 

๑.วิทยากรระดับส่วนกลางและระดับเขต
สุขภาพ หมายถึง วิทยากรส่วนกลาง 
ระดับกรม/กองและระดับเขตสุขภาพ 
 

๒. ผู้บริหารในจังหวัด
เป้าหมายใน 
แต่ละเขต หมายถึง 
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 2 คน 
ต่อจังหวัด และผู้บริหาร 
กทม. 2 คน 
 

๓.ทีมพ่ีเลี้ยงในการดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบาย สธทศ. ในพ้ืนที ่
(ระดับจังหวัดและอำเภอ)  
 หมายถึง วิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอ 
 

 ๔.  ผู้ขับเคลื่อนโครงการระดับตำบลใน
อำเภอต้นแบบ ได้แก่ บวร. สออ.  
หมายถึงวิทยากรระดับตำบล 

 

๕. ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
แต่อำเภอต้นแบบ 

 

7. ศูนย์การเรียนรู้
และนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

6. เครือข่ายองค์กร
ขับเคลื่อนฯนโยบาย 
สธทศ. 

 

 

ผู้ตรวจราชการประจำเขตสุขภาพที่ ๑-๑๓ 

            แผนภาพบทบาทหน้าที่ความร่วมมือของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 



๔๗ 

 

21. บทบาทหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
1. บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง (สธทศ.) 
๒. สนับสนุนให้หน่วยงานในสงักัด ทุกระดับ ให้บูรณาการงานโครงการตามนโยบายกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓. ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ในพ้ืนที่  
๔. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี 

วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ในพ้ืนที่  
๓. สนับสนุนการร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรและประชาชนในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานรวมกลุ่มของบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่นจัดอบรม

กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมเป็นวิทยากร  หลักสูตร  3 วัน 2 คืน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การเปน็ Coach เสริมพลังประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.  

๒๒. บทบาทหน้าที่ของวิทยากร 
 บทบาทของวิทยากร ให้ปรับไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ (รายละเอียดตามแผนภาพข้างต้น) ซึ่ง
มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
          1. สามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ . ในพื้นที่ (ระดับจังหวัดและ
อำเภอ)  

๒. สามารถขับเคลื่อนโครงการระดับตำบลในอำเภอต้นแบบ ได้แก่ บวร. สออ.  ซึ่งหมายถึงวิทยากร
ระดับตำบล 

๓. สามารถร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรและประชาชนในพ้ืนที่และสามารถเข้าร่วมอบรม
เป็นวิทยากร หลักสูตร  3 วัน 2 คืน 

๔. สามารถประสานงานรวมกลุ่มของบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่นจัดอบรมกลุ่มป่วยกลุ่ม    
  เสี่ยงในพ้ืนที่ 

๕. ติดตามการร่วมดำเนินการโครงการของผู้ป่วย/ผู้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของแต่อำเภอต้นแบบ 

๖. สามารถเป็น Coach เสริมพลังประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงในการใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.   
๗. สามารถร่วมถอดบทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน และคู่มือในการดำเนินงานโครงการ 
๘. รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเสนอต่อผู้บริหารระดับถัดไป 
 
 



48 

 

                                                                  เปา้หมายวิทยากร สธทศ ระดับเขตสุขภาพ 
 

ลำดับที ่ กรม/หน่วยงาน ศูนย์เขต หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร เบอร์โทร จำนวนวิทยากร หมายเหตุ 

๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-
๑๓ 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๒  

๒ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค  

(สคร.) 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 
(สคร.)ทุกแห่ง 

(รายละเอียดดังตารางสรปุ
พื้นที่ดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๓ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย(ศอ.) - วัยทำงาน /     วัย
ผู้สูงอาย ุ

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๔ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

งานแพทย์แผนไทย
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

-  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๕ กรมการแพทย ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่คัดเลือก 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๖ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ท ี ่ต ั ้ งอย ู ่ ในเขตส ุขภาพที่
คัดเลือก 

(รายละเอียดดังตารางสรุป
พื้นที่ดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๗ กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจติ ศูนย์สุขภาพจิต (รายละเอียดดังตารางสรุป
พื้นที่ดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  

๘ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ี(วพบ.)/ 

 (รายละเอียดดังตารางสรุป
พื้นที่ดำเนินการ) 

(รายละเอียดดังตาราง
สรุปพื้นท่ีดำเนินการ) 

๑  
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ลำดับที ่ กรม/หน่วยงาน ศูนย์เขต หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร เบอร์โทร จำนวนวิทยากร หมายเหตุ 

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริน
ธร (วสส.) 

๙ กรมการศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร.) /มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
(มมร.) 

 (รายละเอยีดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๑๐ เครือข่ายหมออนามัย - ชมรม รพสต.แห่ง
ประเทศไทย 
- สมาคมหมออนามัย 

 (รายละเอยีดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

สรุปยอด ๑๑  
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เป้าหมายผู้บริหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานสธทศ ระดับจังหวัด 

 

ลำดับ หน่วยงาน ศูนย์เขต หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร เบอร์โทร จำนวนวิทยากร หมายเหตุ 

๑ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
 
12 จังหวัด  
(รายละเอียดดังตารางสรุป
พ้ืนที่ดำเนินการ) 

นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด 12 จังหวัด 

ตามเขดที่คัดเลือก 
 

(รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ หรือ  
หัวหน้ากลุ่มงาน NCD 

 (รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๒ 
 

- กทม. (๑ เขต ๑ ศูนย์   
๖ ชุมชน) 

- ผอ. สำนักอนามัย 
- ผอ. หรือผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการเขต 

 (รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๒  

๓. - เครือข่ายองค์กร
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ฯ  ๑๒ องค์กร 
โดยมีตัวแทน คือ ประธาน
ชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย 

  (รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

 

คุณสมบัติวิทยากร 
1. เป็นผู้รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงการบูรณาการ 
2. สามารถร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรทุกระดับ เขต จังหวัด อำเภอ 
3. สามารถเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก  หลักสูตร  3 วัน 2 คืน 
4. สามารถเป็น Coach เสริมพลังวิทยากรระดับ เขต จังหวัด อำเภอ  
5. สามารถร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่เป้าหมาย 
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เป้าหมายทีมพี่เลี้ยง(วิทยากรในการดำเนนิการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ) ระดับพื้นที่ /จังหวัด  

เป้าหมาย ๑๓  เขต x  6 คน = 78 คน 

ลำดับที่ เครือข่าย กลุ่มงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร 

ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน
วิทยากร 

หมายเหตุ 

๑ สสจ. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงาน NCD 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงั
ตารางสรุปพืน้ท่ี
ด าเนินการ) 

(รายละเอยีดดงั
ตารางสรุปพืน้ท่ี
ด าเนินการ) 

2  

๒  โรงพยาบาล/
ศูนย์บริการ
สุขภาพ (กทม.) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ปฐมภูมิ 
•ผู้รับผิดชอบงาน NCD 
 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดัง
ตารางสรุปพื ้นที่
ด  าเนินการ) 

(รายละเอยีดดงั
ตารางสรุปพืน้ท่ี
ด าเนินการ) 

2  

๓ - สสอ. 2 คน  

 

•นักวิชาการสาธารณสุข 
•พยาบาลวิชาชีพ 

(รายละเอยีดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดัง
ตารางสรุปพื ้นที่
ด  าเนินการ) 

(รายละเอียดดัง
ตารางสรุปพื้นท่ี

ดำเนินการ) 

2  

                               สรุปยอด  อำเภอละ 6  

 
คุณสมบัติวิทยากร 
1. สามารถร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรและประชาชนในพื้นท่ี 
2. สามารถประสานงานรวมกลุ่มของบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่นจัดอบรมกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 
3. สามารถเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากร  หลักสูตร  3 วัน 2 คืน 
4. สามารถเป็น Coach เสริมพลังประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงในการใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.  
5. สามารถประสานงานจัดทีมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามประเมินผลประชาชนกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
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                                        เป้าหมายวิทยากร สธทศ ระดับพื้นที่ตำบล 
                  ผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบลในอำเภอต้นแบบ (เครือข่าย บวร.สออ.) 

(เฉลี่ย 10 ตำบล/แขวง ต่ออำเภอ/เขต 13 แห่งๆ ละ 6 คน) ผนวกทีมจังหวัด และ สสอ.  12 จังหวัด/อำเภอ  122 ตำบล +กทม. 1 เขต 6 ชมุชน 
๗ X ๑๒๘ ตำบล/ชุมชน กทม. = ๘๙๖ 

 
ลำดับ
ที ่

เครือข่าย  ชื่อผู้รับผิดชอบ/
วิทยากร 

ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวน
วิทยากร 

หมายเหตุ 

๑ บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน/  
ปราญชน์ ชาวบ้าน /  
บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง    

(รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๒ วัด พระคิลานุปัฎฐาก                                                         (รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๓ โรงเรียน ผอ รร / ครูอนามยั (รายละเอยีดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๔ สถาน
บริการ      

ผอ.รพสต. 
ผู้รับผิดชอบงาน NCD                                       

(รายละเอยีดดงัตาราง
สรุปพืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

2  

๕ อบต. /
เทศบาล 

เจ้าหน้าที่ อบต/ 
เทศบาล                                                  

(รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑  

๖ อสม. 
 

ประธาน อสม./อสม 
อำเภอ/ตำบล 

(รายละเอยีดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

(รายละเอียดดงัตารางสรุป
พืน้ท่ีด าเนินการ) 

๑ - เพ่ิม อสม. (๕ 
คน) อบรม
ร่วมกับผู้ป่วยผู้
เสี่ยงใน ๒๕ 
คน/ตำบล  

สรุปยอด   ตำบลละ ๗  
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เขต จังหวัด อำเภอ ผู้อำนวยการ โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่/อีเมล์ 

1 แพร่ (รพร.) เด่นชัย นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศว
นนท์ 

T : 054-613-134 
F : 054-613-195 

M : 089-755-0636 
E : 

  สสอ.เด่นชัย นายสมชาย โลกคำลือ T : 054-613-019 
F : 

M : 081-993-1474 
E : 

2 เพชรบูรณ์ (รพร.)  หล่มเก่า นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย T : 056-709-555 
F : 056-701-129 

M : 084-360-9678 
E : 

  สสอ.หล่มเก่า นายบารมี อินทกนก T : 056-779-031 
F : 056-779-031 

M : 091-838-8040 
E : 

3 กำแพงเพชร รพ.พราน
กระต่าย 

พญ.พจนีย์ วัชรกานนท์ 
(รก.) 

T : 055-775-675-9 
F : 055-775-674 

M : 064-007-7722 
E : 

  สสอ.พราน
กระต่าย 

นางณัฏยา หญ้าลาภ T : 055-761-015 
F : 055-761-015 

M : 061-684-2300 
E : 

4 นครนายก รพ.บ้านนา นพ.สวรรณ เพ็ชรรุ่ง T : 037-382-015 
F : 037-382-011 

M : 081-927-2585 
E : 

  สสอ.บ้านนา นายวีระ กิตติวิทยากุล T : 037-381-851 
F : 037-381-851 

M : 089-449-9349 
E : 

5 สุพรรณบุรี รพ.สามชุก พญ.พัชราภรณ์ วิริยเวชกุล T : 035-571-492 
F : 035-571092  

M : 081-778-1321 
E : 

  สสอ.บางแพ นายประดิษฐ์ สาลียงพวย T : 032-381-229 
F : 032-383-719 

M : 087-793-6890 
E : 

6 ชลบุร ี รพ.แหลมฉบัง      นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ T : 038-351-010 
F : 038-352-393 

M : 081-444-6424 
E : 

  สสอ.ศรีราชา นายกมนต์ อินทรวิชัย T : 038-245-330 
F : 038-322-503 

M : 081-209-1690 
E : 

7 ขอนแก่น (รพร) กระนวน นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์
พิพัฒน์ 

T : 043-252-326 
F : 043-251-302 

M : 081-954-5033 
E : 

  สสอ.กระนวน นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ T : 043-252-548 
F : 043-252-548 

M : 089-840-0157 
E : 

8 สกลนคร (รพร) สว่างแดน
ดิน 

นพ.วิโรจน์ วโิรจนวัธน์ T : 042-721-111 
F : 042-721-636/ 
726 

M : 081-708-0264 
E : 

  สสอ.สว่างแดน
ดิน 

นายวิกรานต์ งอธิราช T : 042-721-112 
F : 042-721-112 

M : 080-183-1562 
E : 

สรุปพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 
(เขตละ 1 จังหวัด/1 อำเภอ/ทุกตำบล+กทม 1 เขต 6 ชุมชน) 
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เขต จังหวัด อำเภอ ผู้อำนวยการ โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่/อีเมล์ 

9 บุรีรัมย์ รพ.สตึก (สธ
ทศ.) 

นพ.นครินทร์ โสมาบุตร 
(รก.) 

T : 044-681-280 
F : 044-681-491 

M : 063-745-7999 
E : 

  สสอ.สตึก นายสนั่น คะรัมย์ T : 044-681-096 
F : 044-681-096 

M : 081-955-9218 
E : 

10 อุบลราชธานี (รพร) เดชอุดม นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ T : 045-361-971 
F : 045-362-099 

M : 096-165-5453 
E : 

  สสอ.เดชอุดม นายมัธยม สุพัฒน์ T : 045-361-119 
F : 045-361-119 

M : 081-730-4142 
E : 

11 สุราษฎร์ธานี รพ.พุนพิน  นพ.สำเนียง แสงสว่าว T : 077-311-385 
F : 077-311-129 

M : 081-891-2984 
E : 

  สสอ.พุนพิน นายสมโชค พูลสุข T : 077-387-109 
F : 077-387-109-8 

M : 081-895-6804 
E : 

12 ปัตตานี รพ.ไม้แก่น WC นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ T : 073-481-060 
F : 073-481-060 

M : 081-959-8675 
E : 

  สสอ.ไม้แก่น นายอาหมัดยูรี สาและดิง 
(รก.) 

T : 073-481-027 
F : 073-481-027 

M : 080-136-3030 
E : 

13 กทม.  
1เขต  6
ชุมชน 

เขตหนองแขม. 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 48
นาควัชรอุทิศ 
เขตหนองแขม  

นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ 
ผอ.เขตหนองแขม 
นพ.ประวิทย์ สัมพันธ์สันติ
กูล  ผอ.ศูนย์ 48 
นางสายฝน เลิศวาสนา 
หัวหน้าพยาบาล 

T : 02-421-0937 
F 
 

T : 0816398835 
F :  
T   0909538227 

 

   

 

 

 

 

 

 

สรุปพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 
(เขตละ 1 จังหวัด/1 อำเภอ/ทุกตำบล+กทม 1 เขต 6 ชุมชน) 
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จำนวนรวมพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ปีงบประมาณ 2565 (เขตละ 1 จังหวัด/1 อำเภอ/ทุกตำบล) 

 

 
 

 

เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ.สต. 

1 แพร่ 1 5 7 

2 เพชรบูรณ์ 1 9 14 

3 กำแพงเพชร 1 10 16 

4 นครนายก 1 10 13 

5 สุพรรณบุรี 1 7 10 

6 ชลบุร ี 1 8 12 

7 ขอนแก่น 1 9 13 

8 สกลนคร 1 16 14 

9 บุรีรัมย์ 1 12 10 

10 อุบลราชธานี 1 16 14 

11 สุราษฎร์ธานี 1 16 14 

12 ปัตตานี 1 4 4 

13 กรุงเทพมหานคร 1 1 6 

รวม 13 123 147 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 

บทที่ 4   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

   
 ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าของตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งนานาชาติ มีความจำเป็น        
ต้องดูแลและพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคมให้มีความเชื่อมโยง          
เป็นองค์รวม แต่อย่างไรก็ดี การดูแลสุขภาพเพียงแค่ด้านเดียวย่อมไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน หากไม่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบด้านสุขภาพดี เศรษฐกิจพอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย และการปกครองประเทศชาติแบบธรรมาภิบาล ดังจะเห็นตัวอย่างจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประชาชนมีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก เมื่อมีการกักกันให้อยู่บ้าน 
ทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ประกอบกับความกลัวการติดเชื้อและการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 
ตามมา หลายรายมีปัญหาทางด้านจิตใจตามมา ทำให้มีภาวะความเครียด ซึมเศร้า ไม่มีทางออกถึงกับฆ่าตัวตาย  
ประกอบกับการเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตามมา ทำให้ขาดรายได้ จากการลดการเข้าออก การปิดพื้นที่ 
ผลกระทบในระยะยาวส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อีกทั้งส่งผลกระทบระดับบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ ดังนั้นในบทนี้จึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ด้วยการบูรณาการหลักการปฎิบัติศาสนธรรมแบบวิถีชีวิตไทย 

1. ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 
๓๐ ปี  เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสาย
กลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรู ้และคุณธรรม เป็นพื ้นฐานในการดำรงชีวิต ที ่สำคัญจะต้องมี  “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ ่งจะ
ไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
           แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตตนเองอย่างชาญฉลาดและเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมสำคัญคือ หลักการเดินทางสาย
กลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภค ใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบ
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะเน้นการลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และเบญจธรรม 
ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นวิถีพุทธ 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 

 
2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๒.๑) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง ดังนี้     
 

 
   
 2.1.๑) ห่วง 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 2.1.๒) ห่วง 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ  
อย่างรอบคอบ 
 2.1.๓) ห่วง 3 การมีภูมิคุ ้มกันที ่ด ีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล 
      ๒.๒ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
           2.2.1) เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั ้นมาพิจารณาให้เชื ่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง              
ในขั้นปฏิบัติ 
           2.2.2) เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

     กล่าวโดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จำกัดหรือความอยาก หรือความต้องการของ
ตนเองแทนการกระตุ้นตันหาหรือความอยาก เพ่ือให้เกิดการบริโภคมากขึ้น(บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนา
เห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจำกัด เมื่อไม่ประหยัดสิ่งเหล่านั้นก็
จะหมดสิ้นไปในท่ีสุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขท่ีตนเองก่อน จำกัดความอยาก  
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ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ เมื่อเราปฏิบัติได้ดังข้อที่กล่าวมาแล้ว
ก็จะพบแต่ความสุขใจได้ง ่ายขึ ้น และยังเป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบซึ ่งกันและ 
กัน การเบียดเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่น ตลอดถึงการเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดภัยธรรมชาติตามมา 
 การอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการทางเศรษฐกิจ คือหลักเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจ
มัชฌิมาหรือเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจที่สำคัญ หรือคุณค่าทางจริยธรรมอยู่ตรงที่การดำรงชีวิต  ด้านการหาเลี้ยง
ชีพอย่างถูกต้องเรียกว่า สัมมาอาชีวะ หรือสัมมาเศรษฐกิจ  

๑.๑) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็น
หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จำกัดหรือความอยากหรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้น
ตัณหาหรือความอยากเพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึ้น(บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการ
ของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัดแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจำกัด หากมีการใช้เกินความจำเป็น ทรัพยากรเหล่านั้นก็
จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จำกัดความอยาก 
ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ  
 ๑.๒) แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาดและเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดัง
กล่าวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ระดับโลกิยธรรม คือธรรมที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ 
ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการเน้นการลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และเบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของการเป็นวิถีพุทธ 
 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีหลักที่เรียกว่า “ความรู้จักประมาณในการบริโภค (โภชาเนมัตตัญณุตา) และ
หลักการไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เบียนในพระพุทธศาสนา หมายถึง การไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์ทั ้งปวง (อหิงสา          
สัพพปาณานัง) ซึ่งรวมอยู่ในระบบนิเวศด้วย นับว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อย่างแท้จริง   
 สัมมาอาชีวะเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ สัมมาอาชีวะมักมาคู่กับสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ 
สัมมากัมมันตะคือการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีโทษ ไม่ผิดศีลธรรม เป็นงานที่หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของ
ตนเองตามหลักการหาทรัพย์ที่ดีในพระพุทธศาสนา คือ การขยันทำงาน (อุฏฐานะสัมปทา ) ประหยัดอดออม           
(อารักขสัมปทา) รู้จักคบเพื่อนที่ดี (กัลยาณมิตตตา) และเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสม (สมชีวีตา) การเลี้ยงชีวิตอย่าง
เหมาะสมตรงกับ คำว่า สัมมาอาชีวะในมรรคแปด  
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3. หลักธรรมทีส่อดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีดังนี้ 
 ๓.๑) สัปปุริสธรรม 7  ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี   
ประกอบด้วย 
             (1)  ธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม หรือรู้จักเหตุ) : คือ รู ้หลักความจริง รู ้หลักการ รู้หลักเกณฑ์  
รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล อาทิ 
นักเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์
ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระทำเหตุอันนี้หรือกระทำตาม
หลักการข้อนี้ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้น เป็นต้น 
             (2)  อัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือรู้จักผล) : คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย  
 รู้ประโยชน์  รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรม หรือภาษิตข้อ
นั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆมีความมุ่งหมายอย่างไร กำหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร 
การที่ตนกระทำอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นต้น 
          (3)  อัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) :  คือ รู้ว่าตัว เรานั้น ว่ามีสถานภาพเป็นอะไร ฐานะ ภาวะ เพศ  
กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น ว่าขณะนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม
และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
           (4)  มัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณ) : คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภค
ปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ นักเรียนรู้จักประมาณกำลังของตนเองในการทำงาน รัฐบาล
รู้จักประมาณการเก็บภาษีและการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศ เป็นต้น 
                  (5)  กาลัญญุตา (ความรู้จักกาล) : คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ 
กระทำหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 
           (6)  ปริสัญญุตา (ความรู้จักบริษัท) :  คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม 
รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ต้องทำกิริยาหรือปฏิบัติแบบนี้ จะต้องพูดอย่างไร 
ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร เป็นต้น 
            (7)  ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความรู ้จ ักบุคคล) : คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอ ัธยาศัย                           
มีความสามารถ มีคุณธรรม  เป็นต้น และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ อย่างไร ควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะตำหนิ 
หรือยกย่อง และแนะนำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 
          ๓.2) โภควิภาค 4  เป็นการจัดการทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยการจัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ 
              (1)  แบ่ง 1 ส่วน (25 %)  :  ใช้สำหรับเลี้ยงตนและคนที่ควรบำรุง 
              (2)  แบ่ง 2 ส่วน (50 %) :  ใช้สำหรับลงทุนประกอบกิจการงานอาชีพ เพ่ือให้มีทรัพย์เพิ่มพูน 
              (3)  แบ่ง 1 ส่วน  (25 %) :  เก็บไว้ใช้คราวจำเป็น 
         ๓.3 โภคอาทิยะ 5  หลักการใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีดังนี้ 
              (1)   เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตร ภรรยาและคนในปกครองให้มีความสุข 
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              (2)   บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานให้มีความสุข 
              (3)   ใช้สำหรับป้องกันภยันตราย 
              (4)   ใช้ทำพลี 5 อย่าง ได้แก่  
  -  ญาติพลี คือ สงเคราะห์ญาติ  
  -  อติถีพลี คือ ต้อนรับแขก  
  -  ปุพพเปตพลี คือ ทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษ  
  -   ราชพลี คือ บำรุงราชการโดยการเสียภาษี และเทวดาพลี ถวายเทวดาหรือสักการะแก่สิ่งที่ควร 
              (5)   บำรุงสมณะ ใช้อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ 
        ๓.4) กามโภคี หรือคนครองเรือน  คือ การแยกประเภทคนครองเรือนตามลักษณะเด่นมี 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1)  การแสวงหาทรัพย์ เป็นบุคคลผู้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณ 
 (2)  การใช้จ่ายทรัพย์ ครั้นแสวงหาทรัพย์ได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขเกิดคุณประโยชน์ 
 (3)  จิตใจเป็นอย่างไรเมื่อมีทรัพย์และใช้ทรัพย์นั้น มีปัญญาในการบริโภคโภคทรัพย์นั้น 
 ๓.5) สุขของคฤหัสถ์ หรือคิหิสุข คือ สุขของชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ำเสมอ, สุขอันชอบธรรม 
ที่ผู้ครองเรือนควรมี 4 ประการ ดังนี้ 
 (1)   อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์) คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วย
น้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม 
 (2)   โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์) คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดย
ชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน์ 
 (3)   อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้) คือ ความภูมิใจ ว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 
 (4)   อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่ม ีโทษ ) คือ ความภูมิใจ เอิบอิ ่มใจ ว ่าตนมี  
ความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
                        ((บรรดาสุข 4 อย่างนี้ อนวัชชสุข มีค่ามากท่ีสุด)) 
 ๓.6) อัตตาหิ อัตโน นาโถ  (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน) คือ มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการทำมาหาเลี้ยงชีพ  
ในการสร้างฐานะ และเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ 
 ๓.7) ทิฏฐธัมมิกัตถ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา  คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจ
เศรษฐี "อุ อา กะ สะ"  อาจเรียกเต็ม ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4 หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขข้ันต้น เพ่ือประโยชน์สุขสามัญที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์ ยศ เกียรติ 
ไมตรี เป็นต้น อันจะสำเร็จด้วยธรรม 4 ประการ คือ 
 (1)  อุฏฐานสัมปทา(อุ) ถึงพร้อมด้วยความหมั ่น เช่น ขยันหมั ่นเพียร เลี้ ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงานเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการ
งานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ 
 (2)  อารักขสัมปทา(อา) ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร  
โดยชอบธรรม) รักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ 
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 (3)  กัลยาณมิตตตา(กะ) คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตนเจรจา สนทนา
กับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 
 (4)  สมชีวิตา(สะ) อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก 
 ๓.8) หลักสันโดษ (เป็นความพอใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเองมีอยู่) 
 ๓.9) การปฏิบัติตนในทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใด
อุดมการณ์หนึ่งเกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ไม่ยืดถือหลักการอย่างงมงาย ในทางพุทธศาสนาทางสาย
กลาง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 แบบย่อคือ "ไตรสิกขา" ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
          ๓.10) ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ 
ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรทำให้เกิดมีขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ไตรสิกขา 
แปลว่า สิกขา 3 หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 1 อย่าง คือ 
           -  อธิสีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง 
         -  อธิจิตตสิกขา สิกขา คือ จิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธิ 
          -  อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง 
ไตรสิกขากับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ประกอบด้วย 

๑) ศีลสิกขา คือ ต้องศึกษาในเรื่องศีล อันได้แก่ เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย วาจา  
ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของ
พฤติกรรมโดยมีส่วนสำคัญที่ควรเน้น คือ พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรื โลกแห่งวัตถุ 
เป็นการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟังเป็นฯ  อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวร  

- การเสพ การบริโภค ปัจจัย 4 การใช้ประโยชน์จากวัตถุจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั ้งเทคโนโลยี  
ด้วยปัญญาที่รู้ เข้าใจ มุ่งคุณค่าที่แท้จริงให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่าเทียมตามค่านิยมที่ผิดๆ อันเป็น
ค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อโก้เก๋ ที่ทำให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น  ใช้เป็น  เริ่มด้วย
การกินพอดี อันเป็นการปฏิบัติตามหลักของโภชเนมัตตัญญุตา 

- พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู ่ร่วมกันในทางสังคม  
โดยไม่เบียดเบียนก่อความทุกข์ความเดือดร้อนหรือก่อเวรภัย แต่รู ้จักมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับเพื ่อนมนุษย์   
อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีล ดำเนินชีวิตตามหลักของศีลให้ความร่วมมือกับการรักษากติกา
ของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของชุมชนหรือสังคมของตน  และวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือ  ตามหลักของการให้ทาน  
เพ่ือช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของเพ่ือนมนุษย์ให้ความสุขและส่งเสริมการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามตลอดจนการ
ประพฤติเก้ือกูลแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น  การร่วมสร้างเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวน
ป่า สร้างแหล่งต้นน้ำ 
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- พฤติกรรมที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี ้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่างดี  
มีความชำนาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญ คือ ไม่เป็นไป  เพื่อความ
เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ปัญหา ของชีวิตและ
แก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ ทำให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ที่เอ้ือต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ทำ
ให้ชีวิตตกต่ำ หรือทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน 

๒) จิตสิกขา  คือ ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต  
การทำงานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพื่อให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพร้อมที่จะทำกิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในด้าน
การพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ แยกได้ดังนี้ 

- ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ค ุณธรรมความดีงามต่างๆ เช ่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ 
หิริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม 

- ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพ  ของจิต เชน่ 
มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระทำ จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้  รู้ตัวทั่วพร้อมเท่า
ทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความตั้งม่ันแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่
จะทำให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและ
ประกอบกิจหน้าที่ 

- ด้านสุขภาพจิต ได้แก่สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความ สดชื่น เอิบ
อ่ิม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และทำให้พฤติกรรมที่ดีงามมีความมั่นคง 
สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะที่สมดุล 

๓) ปัญญาสิกขา คือ ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องปัญญา พัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนา  
ด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ เช่น 

- ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การรับรู ้ประสบการณ์และเร ียนรู ้ส ิ ่งต ่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บ ิดเบือน หรืออคติ  
ด้วยความรัก ความชัง และเพราะความกลัว 

- การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูกกิเลส เช่น 
ความอยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียดชังเข้าครอบงำ 

- การรู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดท่ีจะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ 
อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น ดำรงตั้งอยู่และ
แปรเปลี่ยนสภาวะไป 

- การรู้จักจัดการดำเนินการ ทำกิจให้สำเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมาย มีความสามารถ                           
ในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยมสร้างเป็น
เครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์  มีความรู้แจ้งเข้าถึงความ
จริงของโลกและชีวิต รู ้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ทำให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง  
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สามารถแก้ปัญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติด ในสิ่งทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้น
ครอบงำกระทบกระท่ังด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก 

 **หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา 2 ด้านที่สำคัญ คือ ปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของ
ธรรมชาติและปัญญาที่สามารถใช้ความรู้นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการดำเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์
ได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น (พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต. 2539, หน้า 121)** 

    หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองดี  มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและ
พัฒนาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกฝน 
อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการดำเนินชีวิตไป ในวิถีท่ีถูกต้องดีงาม  ใน 3 ด้าน คือ 

1. พัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล 
2. พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ 
3. พัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา  ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คอื 
 -   สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อท่ีดี 
 -   สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 -   โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 -   ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  

            ๓.11) สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
  หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื ่น ผูกไมตรี เอื ้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
     (1) ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละหรือการเอื ้อเฟื ้อแบ่งปันของๆตน เพื ่อประโยชน์                      
แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ  ไม่เห็นแก่
ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็ไม่สามารถจะนำติด
ตัวเอาไปได ้
    ( 2) ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย
ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดย
ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 2.1 เว้นจากการพูดเท็จ 
  2.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด 
  2.3 เว้นจากการพูดคำหยาบ 
  2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
    (3) อัตถจริยา หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
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    (4) สมานัตตา หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่
ผู้อื่นอีกด้วย 
  ประโยชน์ของสังคหวัตถุ 4 

 -  ช่วยให้บุคคลดำรงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 
 -  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 
 -  เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ 
 -  เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และดำเนินไปได้ด้วยดี 
 -  ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังค 

 ๓.12) สัมมอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม ถูกต้อง แปลอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งขยายความได้ว่า การเลี้ยงชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตด้วยการผลิต การจำหน่าย และการใช้สอย คำว่า พอเพียง 
คือ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สัมมาอาชีวะเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 
 3.13) อาชีวสมบัติ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตหรือมีอาชีพที่ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ดีเรียกว่า  
อาชีววิบัติ เป็นการประกอบอาชีพที ่ไม่ดี อันจะนำชีว ิตและจิตใจของเราใกล้เข้าไปสู่ หายนะ อาชีพวิบัติ  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หมายถึง 
        (๑) อาชีพวิบัติโดยงาน หมายถึง งานชนิดนั ้นไม่ดีอยู ่ในตัวของมันเอง เช่น การปล้นฆ่า                         
การลักทรัพย์ การค้าของเถื่อน ค้าอาวุธ ค้าสารเสพติด ค้ามนุษย์ เป็นต้น 
        (2) อาชีพวิบัติโดยการกระทำ หมายถึง งานดีแต่คนทำชั ่ว เช่น งานราชการเป็นงานดี แต่
ข้าราชการทุจริตคอรัปชั่น งานไม่เสียแต่เสียที่คนทำ 

 วิธีแก้ไข คือ เราจะต้องเลือกงานที่สุจริตและทำด้วยความตั้งใจไม่คดโกง ดังนั้น จะเก็บได้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอย่างชัดเจน 

เน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม กล่าวคือ เป็นระบบการพัฒนาชีวิตของปัจเจกชน ควบคู่กับการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีจริยธรรมคือความเมตตา ความเกื้อกูลสงเคราะห์ ความสามัคคี ความไม่
เห็นแก่ตัวดังหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ได้ ธรรมชาติยั่งยืน 

1. เป็นระบบเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาที ่ม ีส ัมมาอาชีวะเป็นหัวใจสำคัญ ซึ ่งสามารถโยงไปสู ่การที่
พระพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง 2 ด้าน คือ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียว และการทรมานตนเองใน
รูปแบบต่างๆ 

2. เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งพัฒนาทั้งคนและทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าคนไทยปฏิบัติตามระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจงอกงาม ธรรมงอกเงย คนก็มีความสุข” 

3. เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จนกลายเป็น
การทำร้ายธรรมชาติ 

4. เป็นระบบเศรษฐกิจที่ฝึกให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในด้านการสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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4. การบูรณาการเครื่องมือ ๓ส. ๓อ. ๑น. กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

          ในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิอุทัยสุดสุขได้ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการเครื่องมือ  3ส. 3อ. 1น. กับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)  ได้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดี วิถีธรรม  วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นนวัตกรรมในการสร้างพลังจิต  เสริมพลังกาย สู่เป้าหมายทุกกลุ่มวัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

นวัตกรรมบูรณาการ 3ส.3อ.1น. เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
กายฟิต จิตดี มีปัญญา พาชีวีมีสุข/การศึกษาเป็นเลิศ/ภาระงานเป็นเลิศ/อายุยืน 

 
 
 

                                           
 

 
 
 

 
 

3ส. 3อ. 1น. 

ศาสนธรรม 
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จากแผนภาพดังข้างต้น จะเห็นได้ว่า การปฎิบัติตามหลักการ 3ส. 3อ. 1น. วิถีธรรม วิถีไทย                 

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในกลุ่มวัยต่าง ๆ อาทิ  
1.  กายฟิต จิตดี มีปัญญา พาชีวีมีสุข ในกลุ่มอายุทั่วไป 
2.  กายฟิต จิตดี มีปัญญา การศึกษาเป็นเลิศ สุข ในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
3.  กายฟิต จิตดี มีปัญญา ภาระงานเป็นเลิศ สุข ในกลุ่มวัยทำงาน 
4.  กายฟิต จิตดี มีปัญญา อายุยืน สุข ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเรื้อรังโดยการปฎิบัติกิจกรรมประจำวันในรอบ 24 ชั่วโมง ของนาฬิกาซึ่ง
ผสมผสานหลักธรรมในการปฎิบัติกิจกรรมประจำวันซึ่งเรียกว่า การปฎิบัติตามนาฬิกาชีวิต ทั้งนี้ นาฬิกาชีวิต  
วิถีพุทธ เป็นเครื่องมือปฎิบัติการสร้างสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคเรื้อรัง ด้วยการบูรณาการหลักการแพทย์
สาธารณสุข และวิถีพุทธธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้ชั่วโมงของนาฬิกาชี้การปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน
ประกอบด้วย สวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม (3ส.) รับประทานอาหารพอเพียง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปรับ
อารมณ์แจ่มใส (3อ.) และการทำภารกิจหน้าที่ประจำวันของแต่ละคน เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ
พอเพียง รับราชการ ทำงานเอกชน เป็นต้น ด้วยการใช้สติ สัมปชัญญะ สมาธิอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
การทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย จนเกิดวินัยและสุขนิสัยประจำตนส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ที่บูรณาการกับวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำมาใช้ในนโยบาย
สุขภาพดี วีถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ซึ่งมีองค์ประกอบตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
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แผนภาพองค์ประกอบนโยบายสุขภาพดี วีถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) 
 

 
 

องค์ประกอบของแผนภาพข้างต้น ประกอบด้วย 
1. การแพทย์ผสมผสาน ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

การแพทย์ทางเลือก 
2. 3ส. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม  
3. 3อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย 
4. 1น. ได้แก่ นาฬิกาชีวิต วิถีธรรม 
5. วิถีธรรม ได้แก่ หลักธรรมที่น้อมนำมาปฎิบัติในการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และการจัดการ

กับอารมณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพ 
6. วิถีไทย ได้แก่ การนำการปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยในการดูแลสุขภาพ 
7. วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

๕  หลักการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุข 
การพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการพัฒนา

สุขภาพรายปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้มวลมนุษย์ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา (จิตวิญญาณและทางสังคม) ที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นองค์รวมทั้ง 4 มิติ 
อย่างสมดุล บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเองเป็นหลัก โดยคำนึงถึงทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน 
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ในตัวเองที่ดี ด้วยหลักความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เมตตา จิตอาสา 
เสียสละแบ่งปัน ตามความเหมาะสมของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่อยู่ เพื่อนำไปสู่ความสมดุล มั่นคง 
และยั่งยืน ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา จึงสมควรน้อมนำหลัก
พุทธธรรมมาปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ในบริบทที่สอดคล้อง เกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพ่ือ
เพิ่มความศรัทธา เชื่อมั่นว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ปลอดภัยและมีหลักประกันความสำเร็จด้วย ซึ่งเมื่อน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับหลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพองค์รวม ในปัจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุข เรียกว่า หลักการดูแลสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น หลักการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรคในระบบสุขภาพและสาธารณสุข วิถีใหม่ ที่เป็นฐานรากที่สำคัญดังนี้ 

1) “การพึ่งตนเองทางสุขภาพ” เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากว่าตนเองเป็นผู้รู้ดีที่สุดว่า ป่วยเจ็บหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องช่วยตนเองก่อนเบื้องต้น โดยเรียนรู้เป็นผู้รู ้เรื ่องการดูแลสุขภาพอย่างดี (Health 
Literacy) สมดังพุทธภาษิตว่า “อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ถือว่าการพึ่งตนเองเป็นหัวใจของมนุษย์เช่นเดียวกัน ยึดหลักการประหยัด การออมทรัพย์ การเรียบง่ายในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

2) การป้องกันก่อนการรักษาโรค “หรือกันดีกว่าแก้” เป็นหลักปฏิบัติที ่สำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก  
การป้องกันจะเสียค่าใช้จ่าย ประหยัดกว่าการปล่อยปละละเลย จนเกิดอาการป่วยแล้วจึงรับการรักษาพยาบาล  
ซึ่งทั้งค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่ารักษาพยาบาล ทั้งค่ายาและค่าบริการต่างๆของโรงพยาบาล ล้วนแต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เงิน ส่วนบุคคลผู้รับการรักษาและงบประมาณของทางราชการ ของประเทศชาติด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ  
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นการป้องกันที่มีคุณค่ามาก เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ การปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด ซึ่งรวมถึงการรับการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคโดยตรงด้วย 

3) การปฏิบัติกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน โดยมี อสม. ที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน กว่า 1.4 ล้านคนทั่ว
ประเทศ เป็นผู ้แนะนำ ชี ้ชวน เป็นเรื ่องที ่ประชาชนทุกคนควรให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม เนื ่องจาก อสม.  
เป็นผู้เชื่อมโยงต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ เมื่ออาการป่วยเกินความสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ซึ่งบทบาท
ของ อสม. ได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพดี จากการร่วมป้องกันและควบคุมการระบาดโรค โควิด-19 ได้ดี  
มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากที่สุด 1 ใน 2-3 ประเทศท่ัวโลก 

4) การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่ ประชาชนทุกคนจนไม่ถูกทอดทิ้ง 
ในการดูและสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไป ประชาชนในระบบราชการและระบบเอกชน จะได้รับการดูแลสุขภาพทั้ง
การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน ควบคุม รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรภาพ อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน 

5) การพัฒนาระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข ทั้งด้านบริการ บริหารจัดการ วิชาการ นวัตกรรมและ
การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ล้วนแต่อาศัยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง  
ส่วนการประยุกต์ใช้หลักธรรของทุกศาสนาและหลักวิถีไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มดำเนินการพัฒนามากว่า 
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 10 ปีแล้ว โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยจิตแห่งความเป็นมนุษย์ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบาย
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการ 3ส.3อ.1น.  เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยนำมาประยุกต์ใช้ ขยายผลและต่อยอดตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปถึงปี 2570 ซึ่งเป็นที่คดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้
บรรลุวัตถุประสงค์สุขภาพและคุณภาพชีวิต อยู่ดี มีสุข ของประชาชนต่อไป 

6) การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพและสาธารณสุข โดยสร้างและพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคทั้งทางกาย 
เช่น โรคโควิด-19 ทางจิต คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางปัญญา คือ การเรียนรู้ การพัฒนาอารมณ์ ทางสังคม 
คือ การพัฒนาความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

7) รวมพลังสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (สธทศ.) ด้วยเครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์-วิถีธรรม) 
1น. (นาฬิกาชีวิต-วิถีธรรม) 

 
 



๗๐ 
             

      การบริหารจัดการโครงการ  

 

บทที่ 5  

การบริหารจัดการโครงการ 
 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่..วิถีธรรม..วิถีไทย..วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้ 
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่น ๆ..ด้วยการนำเทคนิค ๓ส. (สวดมนต์ สมาธิ 
สนทนาธรรม) ๓อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์-วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) และน้อมนำหลักธรรม 
ของแต่ละศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื ้อรัง 
ผนวกกับการใช้ชีวิตแบบ..“New..Normal” .ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ 
ลดลง ลดการเก ิดโรคแทรกซ ้อน ลดการใช ้ยา ลดค ่าใช ้จ ่ายในการด ูแลส ุขภาพและร ักษาพยาบาล 
และลดการเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เพื ่อให้การดำเนินงานขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ..วิถีธรรม..วิถีไทย..วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง..อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่.วิถีธรรม.วิถีไทย.วิถีเศรษฐกิจพอเพียง.ตลอดจนที่ปรึกษา โดยมีแต่งตั้งคณะกรรมการ   
3 คณะและคณะอนุกรรมการ 3 คณะ และคณะทำงาน 2 คณะ รวม  8 คณะ ดังนี้ 
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๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการแผนงานโครงการตามนโยบายทุกระดับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 คณะกรรมการดำเนินงาน 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

B1 คณะอนุกรรมการแผนงาน                   
และวิชาการดำเนินงาน 

คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

A2 คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
นโยบาย 

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

A1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ดำเนินงาน 

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

B2 คณะอนุกรรมการดำเนินการ                 
ขับเคลื่อนนโยบาย 

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

B3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

C คณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถธีรรม วิถีไทย วถิีเศรษฐกิจพอเพียง 

D คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานงานแกนน าขับเคล่ือนนโยบาย สธทศ.  
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คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่    1526   / ๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่..วิถีธรรม..วิถีไทย..วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้  
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่น ๆ..ด้วยการนำเทคนิค ๓ส. (สวดมนต์ สมาธิ 
สนทนาธรรม) ๓อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์-วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) และน้อมนำหลักธรรม 
ของแต่ละศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื ้อรัง 
ผนวกกับการใช้ชีวิตแบบ..“New..Normal” .ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ 
ลดลง ลดการเก ิดโรคแทรกซ ้อน ลดการใช ้ยา ลดค ่าใช ้จ ่ายในการด ูแลส ุขภาพและร ักษาพยาบาล 
และลดการเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ..วิถีธรรม..วิถีไทย..วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นไปด้วยความเหมาะสมถูกต้อง..อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม .ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่.วิถีธรรม.วิถีไทย.วิถีเศรษฐกิจพอเพียง.โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง             
1.1 องค์ประกอบ   
(1) สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) 

กรรมการมหาเถระสมาคม  
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานที่ปรึกษา 

(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองประธานที่ปรึกษา 
(3) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ที่ปรึกษา 
(4) พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส),ดร.  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร 
ที่ปรึกษา 

(5) พระมหาสมพงษ์ สน.ตจิต.โต,ดร.  
วัดอรุณราชวราราม ธนบุรี 

ที่ปรึกษา 

(6) พระมหาวรวุฒิ วรวิญญ ู
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวหิาร 

ที่ปรึกษา 

(7) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา 
(8) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ปรึกษา 
(9) รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา 

 

สำเนาคู่ฉบับ 

 

สำเนาคู่ฉบับ 



๗๓ 
  

การบริหารจัดการโครงการ 

 

 

(10) ผู้แทนองค์กรทางศาสนาอิสลาม ที่ปรึกษา 
(11) ผู้แทนองค์กรทางศาสนาคริสต์ ที่ปรึกษา 
(12) ผู้แทนองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ปรึกษา 
(13) ผู้แทนองค์กรทางศาสนาซิกข์ ที่ปรึกษา 
(14) นายอุทัย  สุดสุข 

ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ที่ปรึกษา 

(15) นายไพจิตร  ปวะบุตร  
ประธานมูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร 

ที่ปรึกษา 

(16) นายวินัย   วิริยกิจจา    
นายกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

(17) นายปรากรม  วุฒิพงศ์  
กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร 

ที่ปรึกษา 

(18) นายเจษฎา  โชคดำรงสุข 
ข้าราชการบำนาญ 

ที่ปรึกษา 

(19) 
 

นายวินัย  วีระภุชงค์  
ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ 

ที่ปรึกษา 
 

(2๐) พระมหาทวี โพธิเมธี  
เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา  

เลขานุการที่ปรึกษา 

(2๑) พระครูใบฎีกาทิวากร อาภากโร  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา  

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา 

(2๒) นางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา 
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา 

(2๓) 
 

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา 
 

(๒๔) นางพัชรินทร์  กสิบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา 

(2๕) นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา 

1.2 หน้าที่และอำนาจ 
 ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะกรรมการ

ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 องค์ประกอบ 
(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
(3) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
(4) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
(5) อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดีทุกกรม

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

(6) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 

(7) อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
(8) อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 
(9) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 
(10) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ 
(11) ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
กรรมการ 

(12) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กรรมการ 
(13) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการ 
(14) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
(15) ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ 
(16) นายอุทัย สุดสุข 

ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 
กรรมการ 

(17) ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี  
ชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(18) ผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(19) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(20) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(21) นายสมพร เนติรัฐกร 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(22) นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร 
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

กรรมการ 
 และเลขานุการ 

(23) นางสีไพร พลอยทรัพย์ 
รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 
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(24) นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.2 หน้าที่และอำนาจ 
 (1) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการดำเนินการขับเคลื ่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการ ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แนวทางและมาตรการที่ได้กำหนดไว้ 
 (3) บูรณาการแผน งบประมาณ และการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มอบหมายให้หน่วยราชการที ่เกี ่ยวข้องตามสายงานการบริหาร  แปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
 (5) ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ และขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ให้
เกิดผลสำเร็จ 
 3. คณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

3.1 องค์ประกอบ 
(1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน

กรรมการ 
(3) รองอธิบดีกรมการศาสนา ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน

กรรมการ 
(4) หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธาน

กรรมการ 
(5) นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล 

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ 
รองประธาน

กรรมการ 
(6) รองอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่ได้รับมอบหมาย  
กรรมการ 

(7) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

(8) 
 

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

(9) 
 

ผู้อำนวยการกองการพยาบาล  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

(10) 
 

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการ 
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(11) ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

(12) ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

(13) ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

(14) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

(15) ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

(16) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
(17) ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กรรมการ 
(18) ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
(19) ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
(20) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี        

จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 
กรรมการ 

(21) นายอุทัย สุดสุข 
ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 

กรรมการ 

(22) นายมานิต ธีระตันติกานนท์ 
รองประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

         กรรมการ 

(23) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

(24) นางศิวรา เธียระวิบูลย์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

กรรมการ 

(25) นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 

กรรมการ 

(๒6) 
 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(๒7) ผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(๒8) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(๒9) นายสมพร  เนติรัฐกร 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

(30) นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์   
สุขภาพดวีิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 
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(31) นางสีไพร  พลอยทรัพย์ 
รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

       กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(32) นางพัชรินทร์  กสิบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย 

            กรรมการและ                      
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

(33) นางสุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

            กรรมการและ      
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

(34) นางจิรภฎา  วานิชอังกูร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการและ 
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

3.2 หน้าที่และอำนาจ 
(1) นำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรการในการดำเนิน 

การนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและ
ระดับพ้ืนที ่

(2) อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานขององค์กรและหน่วยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 

(3) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดำเนินการด้านวิชาการ และสนับสนุนการดำเนิน 
การของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรูปแบบ นวัตกรรม การดำเนิน
นโยบายให้สัมฤทธิ์ผลที่ยั่งยืน 

(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื ่อนนโยบาย 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะๆ 

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายและ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม 

(7) ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ และขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เกิดผลสำเร็จ 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่  26   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

                                                                (นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่         / ๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

 

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่1426 / 2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564            
ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนนโยบายสุขภาพดีว ิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                  
เพื่อนำนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรการในการดำเนินการนโยบายสุขภาพดี      
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ อำนวยการ     
สั่งการเร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยปฏิบัติ    
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดำเนินการ
ด้านวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรูปแบบ นวัตกรรมการดำเนินนโยบายให้
สัมฤทธิ์ผล    ที่ยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม .ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายโดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ 
ดังนี้  

1. คณะอนุกรรมการแผนงานและวิชาการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง             
     1.1 องค์ประกอบ   

(1) คณบดีคณะพุทธศาสนา   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ปรึกษา 

(2) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ที่ปรึกษา 
(3) นายอุทัย  สุดสุข                                                           

ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ที่ปรึกษา 

 
(4) หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

(5) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ที่ได้รับมอบหมาย 

รองประธาน 

(6) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกท่ีได้รับมอบหมาย 

รองประธาน 

(๗) ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 
 

(๘) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อนุกรรมการ 

สำเนาคู่ฉบับ 

 

สำเนาคู่ฉบับ 
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(๙) ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
กรมการแพทย์ 

อนุกรรมการ 

(๑๐) ผู้อำนวยการกองพัฒนาเครื่องมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

(1๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมสุขภาพจิต 

อนุกรรมการ 

(1๒) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

(1๓) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(1๔) ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ 
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(1๕) ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(1๖) ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อนุกรรมการ 

(1๗) นางสีไพร  พลอยทรัพย์ 
รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อนุกรรมการ 
 

(1๘) นางอาริยา สัพพะเลข 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการ 

(19) นางธีรพร สถิรอังกูร 
กรรมการสภาพยาบาล 

อนุกรรมการ 

(20) นางสาวนิตยา  สุริยะพันธ์    
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลศรีธัญญา   

อนุกรรมการ 

(21) นายสมพร  เนติรัฐกร  
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

(๒2) นางศิวรา  เธียระวิบูลย์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

อนุกรรมกา 
และเลขานุการ        

(23) นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
ผู้สำนักบริหายุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

อนุกรรมการ
และเลขานุการ        

(24) นางชวิดา  สุขนิรันดร์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักวิชาการสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการ        
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(25) นางสาวจิตนภา วาณิชวโรตม์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ      
กรมการแพทย์  

 อนุกรรมการ       
และเลขานุการ 

(26) นายพศวีร์  วัชรบุตร  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ      
และเลขานุการ 

(27) นางสาวสุธาทิพย์  ม่วงสีใส  
นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ        
และเลขานุการ 

1.2 หน้าที่และอำนาจ 
 (1) ว ิ เคราะห์ พัฒนายุทธศาสตร ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ และ 
การดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย   
 (2) ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
และองค์กรทางศาสนา ในการดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินการแก่ผู้ปฏบิัติ
ในพ้ืนที ่

(4) ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม  
การดำเนินนโยบายให้สัมฤทธิ์ผลที่ยั่งยืน 

(5) การจัดทำระบบข้อมูล องค์ความรู้และงานวิจัยสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อน และดำเนินการตามนโยบายสุขภาพดีว ิถ ีใหม่   
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม     
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 องค์ประกอบ 

(1)   คณบดีคณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ปรึกษา 

(2) พระมหาสมพงษ์ สน.ตจิต.โต, ดร. 
ววัดอรุณราชวราราม ธนบุรี 

ที่ปรึกษา 

(3) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข 

ประธาน 

(4) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รองประธาน
อนุกรรมการ 

(5) ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา  อนุกรรมการ 
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กระทรวงวัฒนธรรม 
(6) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อนุกรรมการ 

(๗) ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อนุกรรมการ 

(๘) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

(๙) ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(10) ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(11) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(12) ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ  
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(13) ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา  
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

(14) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  
กรมสุขภาพจิต 

อนุกรรมการ 

(15) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(16) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(17) ผู้อำนวยการกองกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(18) ผู้อำนวยการกองกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

อนุกรรมการ 

(19) ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(20) นางสาวขจีรัตน์  ปรักเอโก 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  
(สำนัก 7) 

อนุกรรมการ 

(21) นางสีไพร  พลอยทรัพย์ 
รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

อนุกรรมการ 

(22) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 
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(23) นางสาวศรีสุกาญจน์   บิณฑาประสิทธิ์  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
หัวหน้าแก้วกัลยาสิขาลัย (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 

อนุกรรมการ 

(24) นางชาลีมาศ  ตันสุเทพวีรวงศ์   
หัวหน้าสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

(25) นางสุขใจ  พนิชศักดิ์พัฒนา 
เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 

อนุกรรมการ 

(26) เลขานุการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข อนุกรรมการ 
(25) นายอุทัย  สุดสุข   

ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 
อนุกรรมการ 

(28) นางฉวีวรรณ  นาคอุไร 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการ 

(29) นางสุมาภรณ์ แซ่ลิ้ม 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุด 

อนุกรรมการ 

(30) ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

(31) นายสมพร  เนติรัฐกร  
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(32) นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(33) นางสาวพัชรีย์  กลัดจอมพงษ์ 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(34) นางสุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์   
กองบริหารการสาธารณสุข 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(35) นางจิรภฎา  วานิชอังกูร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(36) นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 หน้าที่และอำนาจ 
(1) ประสาน สนับสนุนการนำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและ

มาตรการในการดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ขับเคลื่อนนโยบาย และขยายผลการดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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(3) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา กลุ ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และความต้องการ
สนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการดำเนินการ
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะๆ 

 (6) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื ่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถ ีใหม่ วิถ ีธรรม  
วิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

3.1 องค์ประกอบ 
(1) 
 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 

ประธาน
อนุกรรมการ 

(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๓ อนุกรรมการ 

(3) นายอุทัย  สุดสุข   
ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการ 
 

(4) 
 

นายมานิต ธีระตันติกานนท์ 
รองประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการ 

(5) นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล 
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๙ 

อนุกรรมการ 

(6) ผู้อำนวยการกองแผนงานยุทธศาสตร์  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(7) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(8) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสาตร์และแผนงาน 
กรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

(9) 
 

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการ 
 

(10) นายยงยุทธ  สงวนชม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลองกรณ์ 

อนุกรรมการ 

(11) นางสาวดาราพร  คงจา 
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

(12) นางนันทนา ศรีพินิจ 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 

อนุกรรมการ 

(13) 
 

นางบุษบา  ใจกล้า 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

อนุกรรมการ 
 

(14) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ  อนุกรรมการ 
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กระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ 
(15) ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      อนุกรรมการ     
   และเลขานุการ 

(16) 
 
 

นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

(17) นางสุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์   
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑8) นางสาวสุธาทิพย์  ม่วงสีใส  
นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 หน้าที่และอำนาจ 
 (1) สนับสนุน กำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและหน่วย

ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
 (2) ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการ

ปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะๆ 

 (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะๆ 

 (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม   
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

         สั่ง ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

สำเนาคู่ฉบับ 
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(ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่        / ๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่  

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่1426 / 2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนำนโยบายแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการแนวทางและมาตรการในการดำเนินการนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ 
อำนวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและ
หน่วยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินการด้านวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรูปแบบ นวัตกรรมการดำเนิน
นโยบายให้สัมฤทธิ์ผลที่ยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค อาศยัอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม .จึงแต่งตั้ง
คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้  

1. องค์ประกอบ   

(1) 
 

นายอุทัย  สุดสุข 
ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ที่ปรึกษา 
 

(๒) นายมานิต ธีระตันติกานนท์ 
รองประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ที่ปรึกษา 
 

(๓) ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธาน
คณะทำงาน 

(4) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข รองประธานคณะทำงาน 
(5) ผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธานคณะทำงาน 

(6) นายสมพร  เนติรัฐกร 
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คณะทำงาน 

(7) นางอาริยา สัพพะเลข 
กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

คณะทำงาน 

(8) นางสีไพร  พลอยทรัพย์ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คณะทำงาน 

(9) นายสุรกิต  ฉัตรเจริญพัฒน์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คณะทำงาน 

สำเนาคู่ฉบับ สำเนาคู่ฉบับ 
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(10) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

คณะทำงาน 

(11) นางสุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

คณะทำงาน 

(1๒) นางสาวจิตนภา วาณิชวโรตม์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ       
กรมการแพทย์ 

คณะทำงาน 

(13) น.ส.รัชน ีบุญเรืองศรี    
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 

คณะทำงาน 

(14) นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น    
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 
สำนักโภชนาการ  กรมอนามัย 

คณะทำงาน 

(15) ว่าที่ร.ต.มณฑล หวานวาจา  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

คณะทำงาน 

(16) น.ส. ธัญชนก ขุมทอง    
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กองสุขศึกษา 

คณะทำงาน 

(17) นางกัลยกร ไชยมงคล   
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

คณะทำงาน 

(๑8) น.ส.เบญจมาศ  วังนุราช  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ   

คณะทำงาน 

(19) นางวิไลพร ขำวงษ์         
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

คณะทำงาน 

(20) นางปาริชาติ แว่นไวศาสตร์   
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 

คณะทำงาน 

(21) นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักบริหารยุทธศาสตรส์ุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เลขานุการ
คณะทำงาน 
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(22) นางพัชรินทร์ กสิบุตร   
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

 
(2๓) นางศิวรา เธียระวิบูลย์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

(24) นางเนาวรัตน์  สัจจากุล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

(25) นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

(26) นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

(27) นางสาวสุธาทิพย์  ม่วงสีใส 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

(28) นางสาวทัตธนนันท์  ธรรมรัศมี 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงาน 

2. หน้าที่และอำนาจ 
(1) สนับสนุน ประสานและร่วมมือกับคณะเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะ 

อนุกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคณะ ดังนี้ 
1. ร่างและพัฒนาแผนงานโครงการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) 
2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือหรือแนวทางการเรียนการสอน และการดำเนินงาน

แผนงานโครงการ สธทศ. 
3. สร้างและพัฒนารูปแบบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการดำเนินงาน สธทศ. 
4. สร้างและพัฒนาสื ่อการเร ียนรู ้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลที ่จะได้ร ับทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม 
5. จ ัดทำระเบียบวาระและเอกสารสรุปประกอบการประชุมคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการทุกคณะให้สอดคล้องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
(2) ปฏิบัติหน้าที ่ว ิทยากรหรือผู ้แนะนำ ติดตามเสริมพลัง และฝึกทักษะ (Coaching)  

แก่บุคลากรสาธารณสุข หรือประชากรเป้าหมายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามที่ได้รับเชิญจาก
หน่วยงาน หรือรับมอบจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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(3) ประเมินผลการดำเนินงาน ประสาน และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถใีหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

         สั่ง ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
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 2. โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนภาพการบูรณาการหน่วยงานองค์กรสังกัด สธ.องค์กรในกำกับ สธ.และสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อน 
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แผนภาพการบูรณาการหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน 

 
 

3. โครงสร้างองค์กรภาคี เครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายฯ ภาครัฐทุกระดับ (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 4 ) 
4. โครงสร้างองค์กรภาคี เครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายฯ ภาคเอกชนทุกระดับ (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 5) 
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5. แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ 
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การบูรณาการโครงการ ประชากรเป้าหมาย บุคลากร หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายทุกระดับ 
ในการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ปี 2564 – 2570 

5.1.1 (ร่าง) โครงสร้างการบูรณาการโครงการ ประชากรเป้าหมาย บุคลากร หน่วยงานและแหล่งงบประมาณ ในการขับเคลื่อนนโยบาย  
 สธทศ. ปี 2564 – 2570  

 

ระดับ
บริหาร 

สป.สธ., สสส. 
พัฒนาระบบสุขภาพและ

สาธารณสุขพื้นฐาน  

สปสช.  
สื่อสารนโยบาย   

กองทุนสุขภาพตำบล 

สบส.  
พัฒนา 

ความเข้มแขง็  
อสม. 

กรมอนามัย          
พัฒนาสุขภาพ 

พระสงฆ์ - ผู้สูงอายุ 

สสว.สป. 
สำนักงานเลขานุการและ
ประสานการขับเคลื่อน 

กบรส. 
พัฒนาระบบรูปแบบและ   

 กลไกเกี่ยวกับบริการสุขภาพ 

สสป. 
พัฒนาระบบและ 

บริการสขุภาพปฐมภมูิ 

ศปท. 
ประสานการพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการ   
วิถี สธทศ. 

กระทรวง วิทยากร/Coach 
ส่วนกลาง 

จัดประชุมสัมมนา 
สื่อสารนโยบายฯ 

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากร
แกนกลาง 

การบริหารจัดการ 
และขับเคลื่อน 

การดำเนินงานโครงการฯ  

- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริกา
ส่งเสริมสนับสนุน  Service 
plan 

- กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ
ร่วมจัดทำตัวชีว้ัดและร่วม
ขับเคลื่อนติดตามประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพปฐม
ภูมิ  บูรณาการการ

ดำเนินงานกับ  
สธทศ. ในระบบสุขภาพ/ 

ระบบบริการปฐมภูม ิ  

กลุ่มงาน 
คุ้มครองจริยธรรม 

เขต
สุขภาพ 

ทุกเขตสุขภาพ สปสช. เขตเผยแพร่และ
สนับสนุนงบประมาณ 

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากร 
เขตทุกเขต 

สร้างการมีส่วนร่วม   
บูรณาการงาน และ 

เช่ือมโยงเครือข่าย และ 
การติดตามประเมินผล 

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
บูรณาการ วิถี สธทศ. 

- พัฒนารูปแบบและกลไก
ระบบสุขภาพ บูรณาการวถิี 
สธทศ.  

- สนับสนุนงบประมาณ            
ในการขับเคลื่อนและขยาย
ผล 

- ร่วมกบัหรือสนับสนุนงาน       
หน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือ           
ได้รับมอบหมาย 

- ประสานการติดตาม
ประเมินผล 

-   สร้างการมีส่วนรว่ม   
บูรณาการงาน และ 
เช่ือมโยงเครือข่าย 

-  ประสานและเช่ือมโยง
บูรณาการกับบรกิาร  
ทุติยภูมิ     ตติยภูมิ และ
บริการเฉพาะ 

-  บูรณาการดำเนินการใน
ระดับพื้นที่โดยใช้กลไก 
พชอ. 

 
 
 
 

 
-  พัฒนาศักยภาพ 
    ข้าราชการวถิี สธทศ.    

ทุกระดับ                     
-   การสื่อสารพัฒนา 
    คุณธรรมจริยธรรม 

จังหวัด ทุกจังหวัด เผยแพร่และ
สนับสนุน

งบประมาณ 

อบรมชมรม/สธ. พระวิทยากร
จังหวัด 

สร้างการยอมรับ 
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ระดับจังหวัด 

อำเภอ ทุกอำเภอ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพทอ้งถิ่น

(เทศบาล) 

อบรมชมรม/สธ.         
ทุกอำเภอ

ต้นแบบ/จังหวัด 

พระวิทยากร
จังหวัด อำเภอ

ต้นแบบ 

พัฒนาทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อน
และดำเนินการในระดับ
พื้นที่โดยใช้กลไก พชอ. 

ตำบล ทุกตำบล กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพตำบล 

อบรมชมรม/สธ.            
ทุกตำบล

ต้นแบบ/จังหวัด 

พระวิทยากร 1  
ตำบลต้นแบบ   

พระคิลานุปัฏฐาก 

พัฒนาทีมปฏิบัตกิาร และ 
Coaching ระดับตำบล 
และติดตามเสริมพลัง

การบูณาการระดับพื้นที ่

ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยง
บริการและระบบบริการปฐม
ภูมิและแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

- พัฒนาบรกิารและระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูม ิ
บูรณาการ    วิถี สธทศ.     
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ระดับ
บริหาร 

สป.สธ., สสส. 
พัฒนาระบบสุขภาพและ

สาธารณสุขพื้นฐาน  

สปสช.  
สื่อสารนโยบาย   

กองทุนสุขภาพตำบล 

สบส.  
พัฒนา 

ความเข้มแขง็  
อสม. 

กรมอนามัย          
พัฒนาสุขภาพ 

พระสงฆ์ - ผู้สูงอายุ 

สสว.สป. 
สำนักงานเลขานุการและ
ประสานการขับเคลื่อน 

กบรส. 
พัฒนาระบบรูปแบบและ   

 กลไกเกี่ยวกับบริการสุขภาพ 

สสป. 
พัฒนาระบบและ 

บริการสขุภาพปฐมภมูิ 

ศปท. 
ประสานการพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการ   
วิถี สธทศ. 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ร้อยละ 70 ของ
หมู่บ้านในทุก

ตำบล 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

1 ศสมช.
ต้นแบบ/ตำบล/
อำเภอ/จังหวัด 

พระภิกษุที่เสีย่ง/
อาพาธโรค NCD 

ติดตามเสริมพลัง 
การบูณาการระดับพื้นที ่

- ส่งเสริมให้ประชาชน              
มีศักยภาพและมีความรู้
จัดการสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวบูรณาการ       
วิถี สธทศ. 

- ส่งเสริมสนับสนุนและ
เชื่อมโยงบริการและระบบ
บริการปฐมภูมิและแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 

ศูนย์        
การเรียนรู้ 

1 อำเภอ/ 
จังหวัดต้นแบบ 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

1 ตำบล/อำเภอ/
จังหวัดต้นแบบ 

1 อำเภอ/จังหวัด
ต้นแบบ 

สนับสนุนการพัฒนา
รูปแบบ ศูนยก์ารเรียนรู ้

ประชากร
เป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเสี่ยงและ

ผู้ป่วย DM,HT มี
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ด้วย
หลัก   3ส 3อ 1น 

(ขยายการอบรม
ประชากรเป้าหมาย     
ที่มีปัญหา NCD/ 

Covid-19) วัยทำงาน 
และวัยผู้สูงอาย ุ

อสม.ทุกคน พระภิกษุที่ม ี
ภาวะเสี่ยง/ 

 อาพาธ ผู้สูงอาย ุ

ขับเคลื่อนและดำเนินการ
โครงการฯ ระดับตำบลใน
อำเภอต้นแบบ บวร.สออ. 
ทุกกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย 

DM,HT วัยทำงาน  
และวัยผู้สูงอาย ุ

องค์กร/บุคลากร/ประชากร 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยบรกิารปฐมภูมแิละ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 
องค์กรและบุคลากร 

ในสังกัด สธทศ. 
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                การบูรณาการโครงการ ประชากรเป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิตและงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ปี 2564 – 2570  
5.1.2 งบประมาณ  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ 
    Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q

6 
Q
7 

Q
8 

(บาท)  

1. พัฒนารูปแบบ  
เครื่องมือและแนว
ทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
นโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างมีส่วนร่วม 

 
- จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ และคณะทำงาน 

 
6 ชุดคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ / 
คณะทำงาน
เลขานุการ / 
คณะทำงานชุดต่าง ๆ  

 
- มีการประชุมคณะกรรมการ/

อนุกรรมการ / คณะทำงาน
เลขานุการ / คณะทำงานชุดต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---
- 

 
 
---
- 

1,906,750 
  918,000 

 - รวบรวมและพัฒนาเคร ื ่องม ือและ
ร ูปแบบการสร ้างเสร ิมส ุขภาพการ
ป ้องก ัน NCDs ในระด ับบ ุคคลและ
ชุมชน 

ทีมวิชาการและ
ประเมินผล  20 คน 

- คู่มือการดำเนินงานนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
ระดับผู้บริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ 3,000 เลม่ 

---- --       488,250 
 

 - คัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการ  1 จังหวัด 1 อำเภอ/ 
เขตสุขภาพ และ 1 
เขต1 แขวง(กทม.) 

- พื้นที่มีความพร้อม และตั้งใจใน
การดำเนินการ 

--        - 

 - คัดเลือกบุคคลในการพัฒนาศักยภาพ 
1)  ทีมวิทยากรส่วนกลางและเครือข่าย 

๑๓ เขต 

 
150 คน 
 
 

- วิทยากร ทีมพ่ีเลี้ยง ทีม 
Coaching และผู้ป่วย / ผู้เสีย่ง
ต่อ NCDs 

 
 
 
- 

 
 
 
 

      - 
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2) ทีมพ่ีเลี้ยงในการขับเคลื่อนและ
ดำเนินการนโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหมฯ่ ระดับพื้นท่ี 

3) ทีมปฏิบัติการและ Coaching การ
ดำเนินการโครงการฯ ระดับตำบล 

4) ผู้ป่วย / ผูเ้สีย่งต่อโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรังของแต่ละอำเภอต้นแบบ 
(ตำบล/แขวงละ   25 คน X 130 
ตำบล/แขวง 

 
78 คน 
 
 
800 คน 
 
3,250 คน 

 
 
 - 
 
 
 
 
 
  -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลัง
การดำเนินการในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
(อำเภอ และตำบล) 

12 อำเภอ และ 1 
เขต กทม. 

- มีการตดิตาม สนับสนุน และ
เยี่ยมเสรมิพลังการดำเนินการใน
พื้นที่ปฏิบัติการ 

   ---- ---- ---- ---
- 

 500,500 
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6.  การวางแผนและจัดระบบการบูรณาการโครงการเครือ่งมืออุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ  
 งบประมาณ 50,000 บาท จากสสส. และจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นหรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืน ประชากรเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายตามนโยบาย สธทศ. 
ทุกระดับโดยประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่ง  (Deming Cycle)  

6.๑) วิธีการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ    
 ในการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
ดังนี้  

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์โรค NCDs โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคแทรก
ซ้อนอื่นๆ  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การวางแผน            
ที่มีประสิทธิภาพ  

(2) ศึกษานโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และกลไก
โครงการการขับเคลื่อน รวมทั้งโครงการ พชอ./พชข. ที่สอดคล้องแล้วนำมาบูรณาการกับโครงการนี้ 

(3) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายใด เช่น 
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาล ระดับความดันไม่ได้หรือกลุ่มเสี่ยงของการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว 

(4) การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรค เช่น 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นโรค 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย เกิดภาวะแทรกซ้อน 
- เพ่ือควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(๕) การกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์และสื่อประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบของ
โครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) 

(๖) ศึกษาและนำวิธีการจัดการ / ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งอาจพิจารณานำวงจรคุณภาพ 
(PDCA) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ 

(7) การหาแหล่งงบประมาณ เช่น จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (กองทุน 45 
กองทุน) กองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จากงบประมาณดำเนินงาน
ประจำของหน่วยงาน และเงินบำรุงของหน่วยบริการและอ่ืนๆ ตามรูปแบบของหน่วยงาน/องค์กรสนับสนุน
งบประมาณ เช่น สสส. สปสช. สช. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบล (อบต./เทศบาล) เป็นต้น 

(8) สังเคราะห์องค์ความรู้ข้อมูล และจัดทำแผนบูรณาการ สธทศ . ของพื้นที่นั้นๆ ตามรูปแบบ
ของโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และประชากรเป้าหมาย 

(9) ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สมบูรณ์ พร้อมนำสู่การปฏิบัติ 
(10) นำเสนอโครงการที ่ได้ร ่างแล้วต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความเห็นชอบในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ  พชอ ./
พชข. คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขเขต  
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(11) นำแผนงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดี   วิถีหม ่วิถีธรรม วิถีไทย  ไปสู่การปฏิบัติตามข้ันตอนแผนการบูรณาการการบริหารจัดการ 

(12) วางแผน และดำเนินการติดตามประเมินผล  
(13) ถอดบทเรียน  
(14) จัดทำรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงาน 

6.๒) ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
6.๒.๑ วงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

 ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 
6.๒.๒ หลักการของวงจรคุณภาพ  

          เดมม่ิง (Demingin Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการ
ที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น  โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

        (1) การวางแผน (Plan) คือ การตั้งเป้าหมาย วางวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็น 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย หากไม่มีวัตถุประสงค์ ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพ่ืออะไร หรือจะเริ่มอย่างไร เมื่อตั้งเป้าหมาย
เสร็จแล้ว ก็ต้องมากำหนดแผนการว่าอะไร จะต้องทำเมื่อไร เป็นตารางเทียบระหว่าง  งานกับเวลา ทั้งนี้  
การวางแผนต้องครอบคลุมว่า ใครจะทำอะไร ต้องให้เสร็จเมื่อไร จะทำอย่างไร อะไรต่างๆ ที่ครอบคลุมถึง
การแบ่งหน้าที่ วิธีการ และอ่ืน ๆ  

        (2) ลองทำ (Do) คือ ก่อนจะลงมือทำได้นั้นต้องมีการเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอนต่างๆ  
หากจะลงมือทำเรื่องใหม่ๆ ก็ต้องเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอนการเตรียมเหล่านี้ รวมอยู่
ในการลองทำด้วย ซึ่งต้องมีการตระเตรียมให้พร้อม จึงจะสามารถลองทำตามแผนได้  

        (3) ตรวจสอบ (Check) คือ การพิจารณาว่าผลจากการลองทำนั้น ก่อให้เกิดสิ่งที่วางแผนว่าจะ
ได้รับหรือไม่ ดังนั้นหากการวางแผนไม่มีการกำหนดว่าจะต้องได้อะไร เมื่อไร อะไรที่เป็นเป้าหมายไว้  ก็จะไม่
มีอะไรมาเป็นตัวเทียบได้ว่าผลจากการลองทำนั้นได้ตามจริงตามแผนหรือไม่ จะได้ก็เพียงแต่ว่ามันก็เป็นไป
ตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไร  

        (๔) ปรับใช้ (Act) จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทันทีหากผลที่ได้เป็นไปตามแผน 
เพราะอาจบังเอิญครั้งนี้เพียงครั้งเดียว พอทำครั้งต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่มีการนำกระบวนการที่ได้
ลองทำไปมา กำหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานปัจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่ลองทำ
ไป ไม่ก่อให้เกิดผลที่ตั้งไว้ตามแผน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว้ แล้วลองทำใหม่ นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการของการลองทำแล้ว การพิจารณาว่าทำไมกระบวนการเดิมจึงไม่ได้ผลตามแผน 
การหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงราก ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะนำไปสู่การ
วางแผนใหม่ แล้วลองทำใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่ เพ่ือหาเป้าหมายและ
กระบวนการอันถูกต้องแท้จริง 

6.๒.๓ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นเรื ่องที่สำคัญที ่สุด การวางแผนจะเป็นเรื ่องที ่ทำให้
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลทำ
ให้กิจกรรมอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ ่มต้นวางแผนที่ดี จะทำให้มีการแก้ไขน้อย และ
กิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do) เราจะต้องสร้างความมั่นใจว่า
ฝ่ายที่รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ  ได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการ
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ติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ ่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่
ต้องการ  เพื่อการนำแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่   จำเป็นด้วย         

6.๒.๔ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควร
จะต้องมีการประเมินใน ๒ ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสม
หรือไม่ การที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการหรือความไม่
เหมาะสมของแผนการ หรือจากท้ังสองประการรวมกัน เราจำเป็นต้องหาว่า  สาเหตุมาจากประการไหน ถ้า
ความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดทำข้ึนไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ๑. ความผิดพลาด
ในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ๒. เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ
และมีความรู้ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ  ๓. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด ๔. 
ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องนำแผนมาใช้ผิดพลาด ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
แผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้ ๑. ขาดความตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุง  ๒. การ
ติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ  ๓. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่
เพียงพอ ๔. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้นำและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ ๕. ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้
น้อยเกินไป  

6.๒.๕ ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) สำหรับการปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) ถ้าความ
ล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และ
ทำการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้น ได้ โดยการกำจัดสาเหตุ และขั้นตอนที่
สำคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้อง  และมีการ
เปลี ่ยนแปลงแผนเพื ่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ ่มขึ ้น  ควรมีการวางแผน             
การปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปี  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าว  มีความเชื่อถือได้
และเหมาะสม การนำวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กร จะทำให้เรา
สามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ ที่ชัดเจน และใช้ เมื่อปัญหา
เดิมหมดไปเราก็สามารถระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป   

การทำตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ต้องทำซ้ำ ไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด ทั้งนี้การ
จัดการคุณภาพจะประสบความสำเร็จได้  ต้องเป็นการกระทำทั่วทั้งองค์การ เพราะการจัดการคุณภาพเป็น
ปรัชญาสำหรับองค์การและคนทุกคน  สรุปว่า หลักการจัดการคุณภาพของเดมมิ่ง คือ การให้องค์การมี
เป้าหมายที่แน่นอนในการปรับปรุงคุณภาพ  และใชเ้ทคนิคการควบคุมทางสถิติโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็น
ผู้นำ และต้องมีการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม อย่างจริงจัง ผลดีของการปฏิบัติตามวงรอบ PDCA คือ 

-  สามารถจัดการงานประจำวันได้ดีทั้งสำหรับบุคคลและระดับกลุ่ม  
-  สามารถแก้ไขปัญหาไดดี  
-  ช่วยในการจัดการโครงการ  
-  ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
-  ปรับปรุงคุณภาพของบุคคลกร / ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
-  ช่วยปรับเปลี่ยนการทดลองกระบวนการใหม่ 



100 
การบริหารจัดการโครงการ 

 

ทั้งนี้ หลังจากบรรลุเป้าหมายตามที่ตั ้งใจไว้ครั ้งแรกแล้ว เรายังคงใช้หลักการ  PDCA อย่าง
ต่อเนื่องได้ด้วยการยกระดับของเป้าหมายให้สูงขึ้น แล้วจึงมากำหนดแผนงาน-วิธีการที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่ม
เข้าสู่วงจรวางแผนต่อไป 
 
 
 
 
 

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/


๑๐๑ 
 

บทที่ 6 
การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม /ผลผลิตและผลลัพธ์ในการขับเคลื่อน 

  การดำเนินงานโครงการนี้ ผู้บริหาร วิทยากร ที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ 

ดัง 12 ขั้นตอนตามบริบทของแต่ละระดับการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

1. ขั้นตอนการดำเนิน/กิจกรรม /ผลผลิตและผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนโครงการ 12 ขั้นตอน   
 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

1.รวบรวม
ทบทวนเครื่องมือ/
รูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังระดับ
บุคคลและชุมชน 

๑.1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง 

  

- ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและ
ประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดวิีถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(ครั้งที่ 1/2564) 

4 สิงหาคม 64 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

C 

ผลผลิต  
    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการ

ดำเนินงาน สธทศ. 
    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  

ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 
    - รายชื่อตัวแทนทีมวิชาการ กรม/กอง 11 หน่วยงาน

หลัก 
- คู่มือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
3ส. 3อ. 1น. เพ่ือสร้างสุขภาพองค์รวม 
(หลักสูตรพ้ืนฐาน) 

ผลลัพธ์   เครื่องมือ/รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับบุคคลและชุมชน ประกอบด้วย 
รายละเอียดดังนี้ 

- ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและ
ประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(ครั้งที่ 2/2564) 

๘ กันยายน 64 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

C 

- คณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
แกนนำขับเคลื่อนนโยบาย    สธทศ.  (ครั้ง
ที่ 3/2564) 
 
 

15 กันยายน 64  
(13.30 น.) 

D 



๑๐๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและ
ประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดวิีถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(ครั้งที่ ๓/2564) 

12 ตุลาคม 64 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

C 

     ๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสร้างเสริมสุขภาพ
วิถีพุทธ ได้ดำเนินการร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู ่ในขั ้นตอนขอรับรอง
หลักสูตรฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (สอศ.) 
     ๑ .๒  หล ั กส ู ต รประกาศน ี ยบ ั ต ร ว ิ ช าช ี พธ ุ ร กิ จ
สถานพยาบาลหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ   วิถีพุทธได้
ดำเน ินการร ่างหล ักส ูตรฯและว ิพากษ ์หล ักส ูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอน     ขอรับรอง
หลักสูตรฯจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)          
๑.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรสร้างเสริมสุขภาพวิถีพุทธ มจร.
ได ้ดำเน ินการร ่างหลักส ูตรฯและว ิพากษ์หล ักส ูตรโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู ่ในขั ้นตอนขอรับรอง
หลักสูตรฯ จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 
๑.๔ หลักสูตรข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการอบรม
ข้าราชการฯไปเรียบร้อยแล้ว ๑ รุ ่น ในวันที ่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมข้าราชการ
ฯและผ ู ้ เข ้าอบรมหล ักส ูตรผ ู ้บร ิหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 

- คณะกรรมการอำนวยการข ับ เคล ื ่ อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (ครั้งที่ 1/2564) 

 
- คณะกรรมการดำเนินงาน 
- สุขภาพดีว ิถ ีใหม่ ว ิถ ีธรรม วิถ ีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง  (ครั้งที่ 2) 

3 พฤศจิกายน 64   
(13.30 น.) 

A2 
 

20 ตุลาคม 64 
 (13.30 น.) 

 
 

คณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานงานแกนนำ
ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. (ครั้งที่ 3/2564) 

27 ตุลาคม  64  
(13.30 น.) 

D 
- คณะกรรมการที ่ปร ึกษาการดำเน ินงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ (ครั้งที่ 1/2564) 
17 พฤศจิกายน 64 

 (13.30 น.) 
A1 

- คณะทำงานเลขานุการและประสานงานการ
ดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย ว ิถ ี เศรษฐก ิจพอเพ ียง   (คร ั ้ งที่  
4/2564) 

10 พฤศจิกายน 64 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

C 



๑๐๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

- คณะทำงานเลขานุการและประสานงานการ
ดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย  ว ิ ถ ี เ ศรษฐก ิ จพอเพ ี ย ง  (คร ั ้ งที่  
5/2564) 
 

8 ธันวาคม 64 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

C 

 - ๑.๒) รวบรวมเครื่องมือ/คู่มือ  รูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระด ับบ ุคคลและชุมชน ของแต ่ละกรม
วิชาการ ได้แก่   
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี  ชีวิต

ไทย สป.  
2. มูลนิธิอุทัย สุดสุข  
๓  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
๔.กองสนับสนุนภาคประชาชน 
๕.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
๖. กองควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
๗. สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
๘. กองแพทย์ทางเลือกฯ กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๙. กองบริหารการสาธารณสุข 
๑๐.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฃ        
๑๑. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร - เพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
๑๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี  

๒ วันต่อสัปดาห์ (จำนวน ๑ 
เดือน) 

ผลผลิต 
    ๑. เครื่องมือในการบูรณาการขับเคลื่อน สธทศ ของกรม/
กอง 11 หน่วยงานหลัก 
    ๒. รายงานผลการทบทวนรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับบุคคลและชุมชน 
ผลลัพท์ 
     คู่มือ  รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ระดับบุคคลและชุมชน ของแต่ละกรมวิชาการ 
 
 

 



๑๐๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

๑๓.ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนและ
ขับเคลื่อน อาทิ มจร. สมาคมหมออนามัย  
(๙ สมาคม) สมาคมแม่บ้าน สธ. ฯ 

              - เครื่องมือของ เครือข่ายคนไทยไร้พุง 
              - เครื่องมือของ สสส 
            - เครื่องมือของ เครือข่ายลดเค็ม 
        ๑.๓) สรุปผลการประชุมทบทวนรูปแบบ  
 

2) อบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ดำเนินการ
สุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่แกน
นำองค์กร (12 
องค์กร ๆ ละ 2 
คน 2 วัน) 
 

๒.1) จัดประชุมคณะทำงานและวิชาการเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือและจัดทำคู่มือ อำเภอ/ตำบลสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ฯ 

๒.๒) พัฒนาเครื่องมือและคู่มือ อำเภอ/ตำบลสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ 

๒.๓)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและคู่มือ 
๒.๔) จัดทำเครื่องมือและคู่มือ 
๒.๕)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีใช้เครื่องมือและคู่มือ  
๒.๖)  จัดทำรายงานพัฒนาเครือ่งมือและจัดทำคู่มือ

อำเภอ/ตำบลสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
 

         ๒-๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ผลผลิต 
   จำนวนผู้เข้าอบรมตามเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 
   มีแกนนำวิทยากรที่มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิต และ
สามารถเป็นผู้นำด้านการ ปฏิบัติตามหลัก ๓ส ๓อ ๑น มี
คุณสมบัติของวิทยากรดังนี้ 
คุณสมบัติวิทยากรระดับกรม /กอง 
1. เป็นผู้รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 10 โครงการ
บูรณาการ 
2. สามารถร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมวิทยากรทุกระดับ 
เขต จังหวัด อำเภอ   
3. สามารถเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก  หลักสูตร  3 วัน 
2 คืน 
4. สามารถเป็น Coach เสริมพลังวิทยากรระดับเขต จังหวัด 
อำเภอ  
5. สามารถร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่
เป้าหมาย 



๑๐๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

    
2. พัฒนา
เครื่องมือและ
จัดทำคู่มืออำเภอ/
ตำบลสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ 

๓.๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๒) ทบทวนพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพตาม
หลักสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ  

 
๓.๓) จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือ

วิพากษ์หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

๓.๔) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

๓.๕) ประยุกต์เครื่องมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 
 

๑-๒ วันต่อสัปดาห์ (จำนวน 
๑ เดือน) 

  ผลผลิต  
- คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุน

วิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  

            วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักสูตรมาตรฐานการอบรมวิทยากรและกลุ่ม

ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน 
หลักสูตรที่ ๑   

ผลลัพธ์  
๑.ดำเนินการอบรมวิทยากรแกนนำและ Coacher (พ่ีเลี้ยง) 
และกลุ่มผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ และจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔ รุ่น ในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔) 
 ๒.คู่มือในการประเมินดำเนินงานโครงการพัฒนากลไก
สนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓  หลักสูตรอบรมวิทยากรและ Coacher (พ่ีเลี้ยง ) 
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับกลุ่มป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  
ผลลัพธ์ (หลักสูตรมาตรฐาน) (ได้ดำเนินการอบรมวิทยากร
แกนนำและ Coacher (พ่ีเลี้ยง ) ในสังกัดเอกชน จำนวน  
๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 



๑๐๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

 ๒.๔  หลักสูตรอบรมองค์กรภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน
หรือสถานศึกษา (บวร.) สถานบริการสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (สออ.) ในการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและ
เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕   คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุน
วิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ 
 วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับองค์กรภาคี
เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนหรือสถานศึกษา (บวร.) สถาน
บริการสุขภาพ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (สออ.) 
๒.๖   พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกัน NCDs ในระดับบุคคลและชุมชน 
๒.๗   หลักสูตรอบรมผู้ป่วยและผู้มีสภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังด้วย 3ส.(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร 
อารมณ์ ออกกำลังกาย) 1น. (นาฬิกาชีวิต) 
๒.๘   คู่มือการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยการ
ปฏิบัติ 3ส.(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร 
อารมณ์ ออกกำลังกาย) 1น. (นาฬิกาชีวิต)ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และปัญหาผลกระทบต่อจิตใจจาก   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)                                                       
๒.๙   คู่มือการจัดตั้งและพัฒนาอำเภอต้นแบบ สุขภาพดี  
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  



๑๐๗ 
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วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๑๐   คู่มือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรม สุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล/อำเภอ 
๒.1๑  คู่มือการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลต้นแบบ ครอบครัว
ต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตำบลต้นแบบ อำเภอ
ต้นแบบ จังหวัดต้นแบบ สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.1๒  ค ู ่ม ือการบร ิหารจัดการเชิงบ ูรณาการแผนงาน
โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนว ิชาการและเคร ือข ่าย
ขับเคล ื ่อนนโยบายสุขภาพดีว ิถ ีใหม่ ว ิถ ีธรรม ว ิถ ีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ทบทวนพัฒนา
หลักสูตรการสร้าง
เสริมสุขภาพตาม
หลักสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ 

๔.๑)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกอำเภอ
และตำบลต้นแบบ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ๆ  มี
ต้นทุนการพัฒนาชุมชนสร้างสุข(ตำบลจัดการ
คุณภาพชีวิต) และชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs 
เชื่อมโยง พชอ. 

๔.๒)  คัดเลือกอำเภอและตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ 
๔.๓)  ทบทวนบริบทและประสบการณ์เดิมของพื้นที่

เพ่ือออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนตามบริบท
พ้ืนที ่Context Based learning (CBL)  

๔.๔)  ดำเนินการตามรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อน
ตามบริบทพ้ืนที่ Context Based learning 
(CBL)  

๑ ครั้ง (๓ วัน ๒ คืน) ผลผลิต  
ผลการพัฒนาเครื่องมือ/รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับบุคคลและชุมชน 

- เล่มคู่มือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส. 3อ.  
1น. เพ่ือสร้างสุขภาพองค์รวม 
(หลักสูตรพ้ืนฐาน) ฉบับบูรณาการ 

ผลลัพธ์ 
     ๑.๑ การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสร้างเสริม
สุขภาพวิถีพุทธ ได้ดำเนินการร่างหลักสูตรและวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนขอ
ร ับรองหล ักส ูตรฯ จากสำน ักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา(สอศ.) มาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานที่ ก.พ.กำหนด 
     ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพธุรกิจ
สถานพยาบาลหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพ   วิถีพุทธได้
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4.5)  สนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศูนย์ สธทศ.)  

 

ดำเน ินการร ่างหล ักส ูตรฯและว ิพากษ ์หล ักส ูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอน     ขอรับรอง
หลักสูตรฯจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) และนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานที่ ก.พ.
กำหนด       
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสร้างเสริมสุขภาพ
วิถ ีพุทธ มจร.ได้ดำเนินการร่างหลักส ูตรฯและวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนขอ
รับรองหลักสูตรฯ จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยและนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานที่ 
ก.พ.กำหนด       
๑.๔ การนำหลักสูตรข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการอบรม
ข้าราชการฯไป ในรุ่นถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔- มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๖) และดำเนินการอบรมข้าราชการฯและผู้เข้าอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น(ปี พ.ศ. ๒๕๖๕- มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๖) 
 

4 .  ช ี ้ แ จ ง แ ล ะ
ก ำ ห น ด อ ำ เ ภ อ
และตำบลต้นแบบ
เขตละ 1 อำเภอ
( 1 2 )  แ ล ะ  6 
ชุมชน กทม. 

๕.๑) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาวิทยากรแกนนำ 
ครอบคลุมส่วนกลาง (ครู ก.) 44 คน (๓ วัน ๒ 
คืน) 

- ผู้ประสานงานของ สสส. สปสช. สช. และ 
สวรส. องค์กรละ 2 คน รวม 8 คน  

 
 
 
           6-8  ตค  64 
 
 
 

ผลผลิต 
- อำเภอและตำบลต้นแบบเขตละ 1 อำเภอ(12) 

และ 6 ชุมชน กทม.(รายละเอียดตามเอกสาร
อำเภอและตำบลต้นแบบที่ได้กำหนดไว้) 

- มีศูนย์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์ 
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- วิทยากรเขตสุขภาพ (ครู ข) 13 เขตๆละ 4 
คน รวมเป็น 52 คน รวมจำนวน 104 คน 
(อบรมรุ่นละ 52 คน) 

 

20-22 ตค 64  รุ่น 1 
         3-5 พย 64 รุ่น 2 
 
 
 

 

สธทศ.) เขตละ 1 อำเภอ(12) และ 1 แห่งในเขต
กทม. 

ผลลัพท์ 
- ต้นทุนการพัฒนาชุมชนสร้างสุข(ตำบลจัดการ

คุณภาพชีวิต) และชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs 
เชื่อมโยง พชอ. 
 

5. พัฒนา
วิทยากรแกนนำ
ครอบคลุม
ส่วนกลางและ
ระดับเขต 1 รุ่น 

๖.๑)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา 

๖.๒)  คัดเลือกผู้เข้าอบรมระดับจังหวัดและอำเภอ 
๖.๓)  จัดอบรมวิทยากรหลักสูตร   
๖.๔)  พัฒนาการมีส่วนร่วมผ่านกลไก พชอ. / บวร.

สออ.  
เพ่ือจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพในชุมชน  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร
ในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการและติดตามผล 

 

๑ รุ่นต่อครั้ง รวม ๖ ครั้ง (ครั้ง
ละ ๓ วัน ๒ คืน) 

ผลผลิต  
วิทยากรแกนนำครอบคลุมส่วนกลางและระดับเขต  
1 รุ่น 
ผลลัพธ์ 
วิทยากรแกนนำครอบคลุมส่วนกลางและระดับเขต ได้รับการ
พัฒนาและมีทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับพ้ืนที่ได้ 
จำนวน 1 รุ่น 

6. พัฒนาทีม
ปฏิบัติการ
ครอบคลุมระดับ
จังหวัดและอำเภอ 
6 รุ่น 

๗.๑)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อออกแบบระบบรายงาน และ
ระบบสารสนเทศ 

๗.๒)  จัดเวทีประชาคมร่วมกับสหภาคีในพื้นที่ ( เช่น  
ผู้รับผิดชอบ NCDsของ หน่วยงาน / ตัวแทน ๙ 
องค์เครือข่ายหมออนามัย / ตัวแทนสมาคม
แม่บ้าน/ตัวแทนสมาคมข้าราชการบำเหน็จ
บำนาญ) 

๑๒ ครั้ง (ครั้งละ ๑-๒ วัน) 
และ กทม.จำนวน ๑ ครั้ง  

ผลผลิต 
- ทะเบียนรายชื่อทีมปฏิบัติการครอบคลุมระดับ

จังหวัดและอำเภอ 12 อำเภอ และ 1 เขต กทม 
 
ผลลัพธ์ 

- ทีมปฏิบัติการครอบคลุมระดับจังหวัดและอำเภอ 
ได้รับการพัฒนาและมีทักษะสามารถนำไป



๑๑๐ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

๗.๓)  จัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามผล
รายบุคคล   

๗.๔)  พัฒนาระบบรายงานเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศของกระทรวง 

๗.๕)  อบรมการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นและระบบ
รายงานผ่าน Zoom meeting  

๗.๖)  จัดทำรายงาน 
๗.๗)  การบูรณาการเชื่อมโยงพัฒนาการมีส่วนร่วม

เพ่ือจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพในชุมชน 
๗.๘)  ระดมทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการและ

ติดตามผล 
 

ประยุกต์ใช้ในระดับพ้ืนที่ได้ 12 อำเภอ และ 1 
เขต กทม 

 

7. ดำเนินการและ
รายงานข้อมูลใน
พื้นที ่ 12 อำเภอ
และ กทม. 

๘.๑)  ทวนทวนพัฒนาระบบและเครื่องมือติดตาม
ประเมินผล โครงการ สธทศ 

๘.๒)  ประสานเพื่อบูรณาการกับการตรวจราชการ
ปกติ   โดยจัดทีมติดตามสนับสนุนและเยี่ยม
เสริมพลัง ร่วมกับผู้นิเทศตัวชี้วัด  Innovation 
Health Management ลงพ้ืนที่ติดตามการ
ดำเนินงานในเขตสุขภาพโดยใช้กลไกการตรวจ
ราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง 

๘.๓)  เยี่ยมเสริมพลังติดตามหนุนเสริม การขับเคลื่อน
โครงการผ่านกลไก พชอ.  

๘.๔)  จัดประชุมบูรณาการสานพลังเครือข่าย
ขับเคลื่อนนโยบายแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

๑๒ ครั้ง ๗.๑)  การเข้าร่วมเวทีประชาคมร่วมกับสหภาคีในพ้ืนที่ ( เช่น  
ผู้รับผิดชอบ NCDsของ หน่วยงาน / และตัวแทนจาก 
๙ องค์เครือข่ายหมออนามัย / ตัวแทนสมาคม
แม่บ้าน/ตัวแทนสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ) 

๗.๒)  มีการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือGoogle Form 
ติดตามผลรายบุคคล   

๗.๓)  รายงานผลผ่านระบบรายงานเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข 

๗.๔)  ผู้เข้ารับการอบรมการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นและระบบ
รายงานผ่าน Zoom meeting สามารถเข้าระบบการ
อบรมฯได้ดี 

๗.๖)  มีการบูรณาการทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการ   
        และติดตามผล 



๑๑๑ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

 
8. ทีมติดตาม
สนับสนุนและ
เยี่ยมเสริมพลัง 

๙.1) จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนเพ่ือ
เตรียมการ / วิเคราะห์ และสรุปบทเรียนรูปแบบ
และแนวทางการสร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการลงพ้ืนที่   

๙.2) ประชุม online และลงพ้ืนที่ศึกษา / ถอด
บทเรียนในพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์ Key informant 
และดูหลักฐานเชิงประจักษ์ 

     ๙.2.๑) จัดประชุม online เพ่ือทำความเข้าใจ 
และเตรียมการในการถอดบทเรียน ….. 
ครั้ง  และสรุป ….. ครั้ง จำนวน…. เขต   

     ๙.2.๒) จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนเพ่ือ
เตรียมการ / วิเคราะห์ และสรุปบทเรียน
จากการลงพ้ืนที่  รวม …. ครั้ง ๆ ละ …. 
วัน และ …. คน/ครั้ง    

     ๙.2.๓) ประชุมคณะทำงาน (….. คน/ครั้ง ๆ ละ 
….วัน) ลงพ้ืนที่ศึกษา / ถอดบทเรียนใน
พ้ืนที่ เพื่อสัมภาษณ์ Key informant และ
ดูหลักฐานเชิงประจักษ์ …. แห่งละ ……คน 

๙.3)  จัดประชุมจัดทำข้อเสนอ แนวทาง และแผนใน
การขับเคลื่อนสุขภาพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.4)  วิจัยประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
โครงการสุขภาพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

        ๑ ครั้ง (ครั้งละ ๑-๒ 
วัน) 

ผลผลิต 
        มีการติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังตามแผน 
ผลลัพธ์ 
        พ้ืนที่ได้รับการติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลัง มี

ขวัญ กำลังใจและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางและการ
ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพ้ืนที่ 



๑๑๒ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

        ๙.4.๑)  จัดประชุม online เพ่ือทำความเข้าใจ 
และเตรียมการวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการ
สุขภาพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

๙.4.๒)  ดำเนินการศึกษาวิจัย  เก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทำรูปเล่ม 

  ๙.4.๓)  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัย 

  ๙.4.๔)  จัดทำเอกสารรายงานผลการวิจัย  
  ๙.4.๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

 
9. ทีมถอด
บทเรียนในพื้นที่ 

๑๐.๑)  จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สานพลังสหภาคี ขับเคลื่อนโครงการ      
สธทศ. 

๑๐.๒)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานพลังสหภาคี 
ภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ สธทศ 
(๓ วัน ๒ คืน) โดยผ่านระบบออนไลน์   

๑-๒ ครั้ง 
 
 
 

๑-๒ ครั้ง 

ผลผลิต 
- มีการถอดบทเรียนในพ้ืนที่ 
- เอกสารสรุปผลถอดบทเรียน 12 พื้นที่ + 1 เขต 

กทม. 
- เอกสารรายงานผลการวิจัย 

ผลลัพธ์ 
- มีการนำผลการดำเนินงานและผลงานการวิจัยมา

วิเคราะห์  
- สรุปบทเรียนรูปแบบและแนวทางการสร้างสุขภาพ

ดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือการปรับปรุง
การดำเนินงานและหา Best Practice 

- ผลการศึกษาวิจัย 



๑๑๓ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

 
10. เวทีสรุป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑๑.๑)  จัดประชุมอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
กำหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการวิเคราะห์
ต้นทุน  

๑๑.๒)  ลงพื้นที่ Focus Group  ในการศึกษา 
 
 

๑ ครั้ง ผลผลิต มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาขยายผลยัง
พ้ืนที่อ่ืน 

11 .  ว ิ เ ค ร าะห์
ต้นทุนการปรับวิถี
ชีวิต 

๑๒.๑) จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/รูปแบบ/
คู่มือ 

        ๑๒.๑.1 รูปแบบ กลไกแนวทางการขับเคลื่อน
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง สธทศ. 

        ๑๒.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสธทศ.
เพ่ือการขยายผลในระดับประเทศ 

        ๑๒.๑.๓ หลักสูตรและคู่มือการอบรม   3ส  
๓อ  ๑น. ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ 

๑๒.๒)  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในการเพ่ือขยายผลเป็น
นโยบายชาติ 

 

๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์ (๑ เดือน) ผลผลิต มีการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการปรับวิถีชีวิต 
ผลลัพธ์ ต้นทุนที่ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ได้นำกมาปรับใช้

ในการทำโครงการครั้งต่อไป 

12. พัฒนา
ข้อเสนอเพื่อการ
ขยายผลและ
พัฒนานโยบาย 

 
ก ิจกรรมที ่  1 แต่งต ั ้งคณะกรรมการด ําเน ินงาน
โครงการส ่วนกลางและส ่วนจ ังหว ัดและต ิดต่อ
ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

 
10 สค 64 13.00 
- อบรมรุ่น 1 : 24-25 สค 
64 

ผลผลิต 
- ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 
- มีการขยายการดำเนินงาน สธทศ. ในพื้นที่อ่ืนเพ่ิมเติม 
 



๑๑๔ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

ส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน 1 คณะ รวม 20  คน 
ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือชี้แจงโครงการสุขภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง / ทําแนวทาง
การนํารูปแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทยฯ  สู่การ
ปฏิบัติในตำบลต้นแบบฯ /พัฒนาเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผล สถานที่ราชการจำนวน 10  คน 
จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
        1. ค่าอาหารกลางวันคนละ 150 บาท x 10 
คน x 2 ครั้ง =  3,000.- 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคนละ 35 บาท
x10 คน x 2 มื้อx 2 ครั้ง =  1,400.- 

3. ค่าพาหนะเดินทางคนละ 500 บาท x 10 
คน  x 2 ครั้ง = 10,000.- 

4. ค ่าถ ่ายเอกสารประกอบการประชุม =  
2,800.- 
 รวมเป็นเงิน17,200.- 
 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมวิทยากรและผู้จัดการ
อบรมระดับส ่วนกลาง จ ังหว ัด อำเภอและตำบล 
(องค์กรภาคีเครือข่ายบวร.สออ. รวม 60 คน จัดเป็น 
3 รุ่นๆละ 20 คน เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา
รุ่นละ 2 วัน ตามระละเอียดดังนี้ 
 1. ค่าวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 4 
คน x 2 ชั่วโมง x 2 วัน x 3 รุ่น    = 57,600.- 

- อบรมรุ่น 2 : 26-27 สค 
64 
- อบรมรุ่น 3 : 2-3 กย 64 
- อบรมรุ่น 4 : 8-9 กย 64
  

 

ผลลัพธ์ 
  นำข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันมาขยายผลและ
พัฒนานโยบาย 



๑๑๕ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

2. ค่าวิทยากรภาคราชการ  600 บาท x 11 
คน x 2 ชั่วโมง x 2 วัน x 3 รุ่น    =79,200.- 

3. ค่าอาหารกลางวันคนละ 150 บาท x 40 
คน x 2 มื้อ x 3 รุ่น = 36,000.- 

4. ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่มคนละ 35 
บาท x 40 คน x 4 มื้อ x 3 รุ่น = 16,800.- 

5. ค่าพาหนะเดินทางคนละ 400 บาท x 20 
คน x 2 วัน x 3 รุ่น= 48,000.- 

6. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 170 x 
20 คน x 3 รุ่น= 10,200.- 

7. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมรุ ่นละ 
600 x 3 รุ่น = 1,800.- 

รวมเป็นเงิน 249,600.- 
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมและฝึกปฏิบัติผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงและป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลบางเขน จำนวน 
20 คน จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 2 วัน ตามระละเอียด
ดังนี้ 
 1. ค่าวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 4 
คน x 2 ชั่วโมง x 2 วัน x 1 รุ่น  = 19,200.- 

2. ค่าวิทยากรภาคราชการ  600 บาท x 11 
คน x 2 ชั่วโมง x 2 วัน x 1 รุ่น = 26,400.- 

3. ค่าอาหารกลางวันคนละ 150 บาท x 40 
คน x 2 มื้อ x 1 รุ่น = 12,000.- 

4. ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่มคนละ 35 
บาท x 40 คน x 4 มื้อ x 1 รุ่น =  5,600.- 



๑๑๖ 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต 

5. ค่าพาหนะเดินทางคนละ 400 บาท x 20 
คน x 2 วัน x 1 รุ่น = 16,000.- 

6. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 170 x 
20 คน x 1 รุ่น =  3,400.- 

7. ค่าว ัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม   =  
600.- 
 รวมเป็นเงิน 83,200.- 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.- (สามแสน

ห้าหม่ืนบาทถ้วน)                                                                                                             
 
 
 
 

  ผลผลิต  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ผลลัพธ์  ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
            ๒. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์
และดำเนินการตามรูปแบบ แนวทางโครงการสุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การดำเนินงานโครงการนี้ ผูบ้ริหาร วิทยากร ที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนวัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 
ระยะเวลาการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 

 

 



๑๑๗ 

2. ตารางกำหนดขั้นตอน /กิจกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา 24 เดือน (16 มิย. 2564 – 15 มิย.2566 กำหนดเป็นไตรมาส) 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

1. พัฒนารูปแบบ  
เครื่องมือและแนว
ทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างมีส่วนร่วม 

 
- จัดประชุม

คณะกรรมการ 
อนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ และ
คณะทำงาน 

 
6 ชุดคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ / 
คณะทำงาน
เลขานุการ / 
คณะทำงานชุดต่าง ๆ  

 
- มีการประชุม

คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ / 
คณะทำงาน
เลขานุการ / 
คณะทำงานชุดต่าง 
ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 
 
---- 

 

 - รวบรวมและ
พัฒนาเครื่องมือ
และรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกัน NCDs 
ในระดับบุคคลและ
ชุมชน 

ทีมวิชาการและ
ประเมินผล 20 คน 

- คู่มือการดำเนินงาน
นโยบายสุขภาพดวีิถี
ใหม่ วิถธีรรม วิถี
ไทย  วถิีเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับ
ระดับผู้บริหาร และ
ระดับปฏิบัติการ 
3,000 เล่ม 

---- --        

 - คัดเลือกพื้นที่ใน
การดำเนินการ  

1 จังหวัด 1 อำเภอ/ 
เขตสุขภาพ และ 1 
เขต 1 แขวง (กทม.) 

- พื้นที่มีความพร้อม 
และตั้งใจในการ
ดำเนินการ 

--         

 - คัดเลือกบุคคลใน
การพัฒนา
ศักยภาพ 
1)  ทีมวิทยากร

ส่วนกลางและ
เครือข่าย ๑๓ 
เขต 

 
 
 
150 คน 
 
 
 

- วิทยากร ทีมพี่เล้ียง 
ทีม Coaching และ
ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อ 
NCDs 

 
 
 
- 
 
 
 - 

 
 
 
 
 
 
 

       



๑๑๘ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

2) ทีมพี่เลี้ยงใน
การขับเคลื่อน
และ
ดำเนินการ
นโยบาย
สุขภาพดวีิถี
ใหม่ฯ ระดับ
พื้นที่ 

3) ทีมปฏิบัติการ
และ 
Coaching 
การ
ดำเนินการ
โครงการฯ 
ระดับตำบล 

4) ผู้ป่วย / ผู้
เส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
ของแต่ละ
อำเภอ
ต้นแบบ 
(ตำบล/แขวง
ละ 25 คน X 
130 ตำบล/
แขวง) 

 

78 คน 
 
 
 
 
 
 
 
800 คน 
 
 
 
 
 
 
3,250 คน 

 
 
 
 
 
  -- 
 
 
 
  -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 - ติดตาม สนับสนุน 
และเยี่ยมเสริมพลัง
การดำเนินการใน

12 อำเภอ และ 1 
เขต กทม. 

- มีการติดตาม 
สนับสนุน และเยีย่ม
เสริมพลังการ

   ---- ---- ---- ----   



๑๑๙ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

พื้นที่ปฏิบัติการ 
(อำเภอ และตำบล) 

ดำเนินการในพื้นที่
ปฏิบัติการ 

๒. พัฒนาศักยภาพวิทยากร
ส่วนกลางและเครือข่าย 
๑๓ เขต  ที่สามารถ
ดำเนินการและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ฯ  
ระดับพื้นที่ได้ 

 
- อบรมและฝึก

ปฏิบัติการเป็น
วิทยากรสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ส่วนกลางและ
เครือข่าย ๑๓ เขต 
(3 วัน 2 คืน รุ่น
ละ 75 คน) 

 

 
150 คน 

 
- วิทยากรสุขภาพดีวิถี

ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
150 คน 

 -         

 - ประชุมชี้แจงและ
ทำความเข้าใจ
ผู้บริหารในจังหวัด
เป้าหมายในแต่ละ
เขต (เขตละ 1 
จังหวัด และ กทม. 
รวม 13 เขต (2 
คน / จังหวัด และ
ผู้บริหาร กทม. 2 
คน รวม 26 คน) 

26 คน - ผู้บริหารระดับจังหวัด
ที่เข้าใจและพร้อม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานสุขภาพดวีิถี
ใหม่ วิถธีรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
(26 คน) 

   -         

 - พัฒนาทีม
ปฏิบัติการ และ 
Coaching ระดับ
ตำบลในระดับ
ตำบลในอำเภอ

800 คน - ทีมดำเนินการนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ฯ 
ระดับตำบล (130 
ทีม) 

   - ----        



๑๒๐ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

ต้นแบบ บวร.สออ. 
(เฉลี่ย 10 ตำบล/
แขวง ต่ออำเภอ/
เขต  13 แห่งๆ ละ 
6 คน)   

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของแต่ละอำเภอ
ต้นแบบ  
และติดตาม เยี่ยม
เสริมพลังเป็น
ระยะๆ อยา่ง
ต่อเนื่องโดยทีม 
Coaching ระดับ
ตำบล(ตำบล/แขวง
ละ 25 คน X 130 
ตำบล/แขวง) 

 

3,250 คน - ผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่
ละตำบล/แขวงใน
อำเภอ/เขตเป้าหมาย
ได้รับการอบรม 

  ---- -- 
 
 
 
 
  -- 

 
 
 
 
 
---- 

 
 
 
 
 
---- 

 
 
 
 
 
---- 

 
 
 
 
 
---- 

 

๓. พัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและ
ดำเนินงานตามนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ฯ   

 
- ประชุม ประสาน

และเช่ือมโยง
องค์กร/เครือข่ายต่าง 
ๆ เพื่อขับเคลื่อน 
ติดตาม การ
ดำเนินการเป็นระยะ 
ๆ อยา่งต่อเนื่อง 
 
 

 
12 องค์กร 

 
- มีเครือข่ายสนับสนุน

การขับเคลื่อน บูรณา
การและดำเนินงาน
ตามนโยบายฯ 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

 



๑๒๑ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการดำเนินการ
สุขภาพดวีิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
แกนนำองค์กร (12 
องค์กร ๆ ละ 3 คน 
2 วัน)  

36 คน - แกนนำ 12 องค์กรมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
การดำเนินการ และ
การขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

  --         

๔. สนับสนุนให้เกิดอำเภอ
ต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้สุขภาพดี วถิี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 
๑๓ เครือข่าย 

 
- ประชุมชี้แจงแนว

ทางการดำเนินการ
อำเภอต้นแบบ และ
ศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพดีฯ  

 
13 ศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพดีฯ 

 
- เก ิดศ ูนย ์การเร ียนรู้

สุขภาพดีฯ อย่างน้อย 
10 แห่ง 

 --        

 - สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดตั้งและดำเนินการ
อำเภอต้นแบบ และ
ศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพด ี(50,000 
บาท/ศูนย์) 
 

13 ศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพดีฯ 

  --        

๕. ผลักดันให้เกิดข้อเสนอ
เชิงนโยบายและแผนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดวีิถีใหม่ฯ ระยะ 
๕ ปี        

 
- ถอดบทเรียน (ใน
กลุ่มผู้ดำเนินการ
นโยบายสุขภาพดวีิถี
ใหม่ฯ ในแต่ละระดับ) 

 
70 คน 

 
-  โ ค ร ง ก า รต ้ น แ บ บ 

กองทุนตำบลเพื่อการ
ดำเนินงานสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ 

-  ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการขยายผล 

       
 

-- 

  



๑๒๒ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลาการดำเนินงาน  
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

    Q1 
๑๖ มิย ๖๔ 

–  
๑๕ กย ๖๔ 

 

Q2 
๑๕ กย ๖๔ 

– 
๑๖ ธค ๖๔ 

 

Q3 
๑๖ ธค ๖๔       

– 
๑๕- มีค ๖๕ 

 

Q4 
๑๕- มีค ๖๕ 

- 
๑๖ มยิ ๖๕ 

 

Q5 
๑๖ มยิ ๖๕ 

- 
๑๕ กย ๖๕ 

 

Q6 
๑๕ กย ๖๕ 

- 
๑๖ ธค ๖๕ 

 
 

Q7 
๑๖ ธค ๖๕ 

- 
๑๕- มีค ๖๖ 

 

Q8 
๑๕- มีค ๖๖ 

- 
๑๖ มยิ ๖๖ 

 

 - ศึกษาวิจยัต้นทุน
การดำเนินงาน
สุขภาพดวีิถีใหม่ฯ ใน
ระดับตำบล 

1 เร่ือง - งานวจิัยต้นทุนการ
ดำเนินงานสุขภาพดี
วิถีใหม่ฯ ในระดับ
ตำบล 

     ---- ---   

 - ประชุมจัดทำ
แผนการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดวีิถี
ใหม่ฯ ระยะ ๕ ป ี 
(โดยทีมบริหาร
จัดการโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง)      

30 คน - แผนการข ับเคล ื ่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ฯ ระยะ ๕ ปี ที่
ผ่านการอนุมัติ 

     --    

 การประเมินภายใน       -  -  -  -  
 
หมายเหตุ Q = Quarter = ๓  เดือน (ทุก ๓  เดือน)  นับจาก ๑๖ มิย ๖๔ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

การดำเนินงานโครงการนี้ ผูบ้ริหาร วิทยากร ที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ในการขับเคลื่อนโครงการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

3.  ตารางการบูรณาการโครงการขับเคลื่อนฯ ตามโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ 
สรุปโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
1. โครงการอบรมสุขภาพดี

วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ     
ในการดูแลสุขภาพตนเอง     
ด้วยวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย         
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

3. เพื่อสร้างทักษะและความ 
สามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนด้วย
หลักวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพได้
นำรูปแบบวิธีการสร้างสุขภาพด ี    
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย         
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
การดำเนินการสร้างสุขภาพ
ประชาชน 

2. เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้นำ
ชุมชน นักบวช พระ ผู้นำศาสนา 
ผู้บริหาร บุคลากรด้าน
การศึกษา เจ้าหน้าท่ี อปท. และ
ภาคีเครือข่ายมีสุขภาพดี       
ตามแนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่       
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรม และฝึกปฏิบัติการดูแล
สุขภาพตามแนวทางวิถีใหม่        
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้วยหลักสูตร 1 วัน /2 วัน 
/ 3 วัน) 

1.บุคลากรด้านสุขภาพท้ัง
รัฐและเอกชน 

2. ประชาชนผู้สนใจ ผู้นำ
ชุมชน นักบวช พระ 
ผู้นำศาสนา ผู้บริหาร 
บุคลากรด้านการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี อปท. และ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

ผลผลิต 
1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเกดิความรู้    เจตคติท่ีดี 

ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถี
ธรรม    วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าอบรมมีสุขภาพท่ีดี ลดเสี่ยง    ลด

โรค NCDs 
 

2. โครงการสุขภาพดี  
วิถีธรรม วิถีไทย            
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับกลุ่มวัยเรียนกลุ่ม
วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 

1.เพื่อสร้างความรู้ เจตคติในการ
ดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับกลุ่มวัยทำงาน 
และผู้สูงอายุ เพื่อลดเสี่ยง/    
ลดโรค NCDs 

2. เพื่อสร้างทักษะและในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ด้วยหลักวิถีใหม่ วิถีธรรม         

เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพลดเสี่ยง/
ลดโรค NCDs ในกลุ่มวัยทำงาน 
และผู้สูงอายุด้วยหลักวิถีใหม่      
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรม และฝึกปฏิบัติการดูแล
สุขภาพตามแนวทางวิถีใหม่      
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ประชาชน บุคลากร
ภาครัฐ เอกชน ในกลุ่ม
วัยทำงาน และผู้สูงอายุ  

ผลผลิต 
1.  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเกดิความรู้  เจตคติท่ีดี 

ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ-พอเพียง 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าอบรมมีสุขภาพท่ีดี  ลดเสี่ยง ลดโรค 

NCDs 
 



๑๒๔ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับกลุ่มวัยทำงาน และ
ผู้สูงอายุ เพื่อลดเสี่ยง/ลดโรค 
NCDs 

3. โครงการสร้างเสริม
สุขภาพดีวัยทำงาน 
(Wellness Center) 

1. เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีท้ังภาครัฐ 
เอกชน ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ด้วยวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพแนวใหม่  

2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
วัยทำงานให้ห่างไกล NCDs ใน
กลุ่มประชาชนวัยทำงาน       
ท้ังเชิงรับ และเชิงรุก  

1.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิานส่งเสริม
สุขภาพมีแนวทางวิธีการใหม่  
ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน เกิดผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 

2.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มปกติ    
กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงมีการสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ
บริบทและปัญหาของตนเอง 

ตรวจประเมินสุขภาพ อบรม      
ฝึกปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลเป็น
ระยะๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามปัญหา หรือความต้องการของ
แต่ละบุคคล  

ประชาชน บุคลากร
ภาครัฐ เอกชน ในกลุ่มวัย
ทำงาน ท้ังในกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 
NCDs หรือมีปัญหา
สุขภาพอื่น ๆ  

ผลผลิต 
1  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
และความสามารถในการสรา้งเสรมิ
สุขภาพตนเอง 

ผลลัพธ์ 
1  ผู้เข้าอบรมมีสุขภาพท่ีดี  ลดเสี่ยง ลดโรค 

NCDs / ภาวะการเจ็บป่วยที่มี  
 
 

4. โครงการสร้างเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของ อสม และภาคี
เครือข่ายสู่สุขภาพดี     
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
สธทศ. : สุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย          
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เพื่อพัฒนาบทบาทของชมรม 
อสม.แห่งประเทศไทย ให้เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายรวมพลัง
ของ อสม.ท่ัวประเทศ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ให้
ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของ 
อสม. ให้เป็นต้นแบบท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับ
หลักการสุขภาพดีวิถีใหม่          
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถถ่ายทอด
ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ

1.  ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย
ในส่วนกลาง  ชมรม อสม.ระดับ
ภาค เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล 
มีการประสานและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในการดำเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุน อสม. ประจำ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ปฏิบัติ         
3ส. 3อ.  1น. และแนะนำ
เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้กลไกศูนย์กลาง 

2.  มี อสม. ต้นแบบระดับตำบล 
เป้าหมายตำบลละ 3 คน 

1. จัดอบรมกรรมการชมรม อสม. 
ส่วนกลาง ภาค จังหวัด อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน หลักสูตร 
สธทศ. 2 วัน 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ีชุมชน/ หมู่บ้าน 
จัดสรรงบประมาณกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพตำบลอบรม อส
ม. ในพื้นท่ี ให้สามารถ
ดำเนินการ สธทศ. ได้อย่าง
ท่ัวถึง 

3. ผลิต/ เอกสารและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน       
การดำเนินงานและเผยแพร่

1. กรรมการชมรม
ส่วนกลาง ภาค และ
จังหวัด ระดับละ 2 คน 
รวม 164 คน 

2. - อบรมกรรมการชมรม  
อสม. อำเภอ 2 คน 
ต่อ 1 อำเภอ/จังหวัด 
=  154  คน 

- จัดอบรมอสม. 
ต้นแบบระดับตำบล 
หลักสูตร สธทศ. 3 
วัน  

3. จัดอบรม อสม. ต้นแบบ
ระดับตำบลๆ ละ 6 คน 

ผลผลิต 
1. กรรมการชมรม อสม. ท่ีร่วมอบรมทุก

ระดับมีความรู้และ   เจตนคติใน
หลักการ สทธศ.และสามารถถ่ายทอด
ให้คณะกรรมการชมรม อสม. ต้นกัดได้
มี อสม.ต้นแบบ 

2. ตำบลทุกหวัดท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้ผู้มีภาวะเสี่ยง 
ผู้ป่วยและประชาชนท่ัวไปได้ 

3.   มีเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้
ดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ 77 จังหวัด 

 
 
ผลลัพธ์ 



๑๒๕ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.  เพื่อผลิตและพัฒนา 
เอกสารและสื่อประกอบ       
การเรียนรู้ การดำเนินการ
โครงการฯและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตาม
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. เพื่อผลิตและพัฒนาเอกสารและ
สื่อประกอบการเรียนรู้         
การดำเนินการโครงการฯ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

3.  มี อสม. ท่ีได้รับการอบรมและ
ปฏิบัติ สธทศ. ร้อยละ 70 ใน
ชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 

4.  มีเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอน  
การดำเนินงานและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 

ประชาสัมพันธ์โดยใช้
อิเล็คทรอนิกที่เหมาะสมด้วย 

 

1 ตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
รวม 462  คน 

4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุน
เงินกองทุนส่งเสริม
สุขภาพตำบลในพื้นท่ี 
ร้อยละ 70 ของ อสม.   
ท่ีมีอยู่ 

 

1.   คณะกรรมการชมรม อสม. ทุกระดับท่ีมี
ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมอบรม และ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับให้ทราบแล้ว    
มีความเข้าใจความสำคัญและผลท่ีได้รับ
จาการปฏิบัติตามหลัก สธทศ. และมี
เจตคติมีความพร้อมในการร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการดำเนินงาน 

2.   มี อสม.ต้นแบบทุกจังหวัดๆ ละ 1 
ตำบล สามารถร่วมมือกับเครือข่าย 
บวร.สออ. ในการขยายพื้นท่ีการ
ดำเนินงาน สธทศ. ในพื้นท่ีตำบลและ
อำเภออื่นๆ ให้ครอบคลุมกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

3.   มีเอกสารและสื่อประกอบ การเรียนรู้
ดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ สู่พ้ืนท่ีอื่นๆ  

ผลกระทบ 
1.  ชมรม อสม และเครือข่าย     

 ทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ อสม.  

2.  หน่วยงานบริหารสาธารณสุข 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการฯ ของ อสม. 

3.  ประชาชนพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ
ลดการป่วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาล 

 



๑๒๖ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
5. โครงการอบรม

ข้าราชการ ครองตน 
ครองคน  ครองงาน   
วิถีธรรม  วิถีไทย       
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้แก้ 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ให้มีคุณลักษณะการเป็น
ข้าราชการท่ีดี ด้วย 
- แนวคิดสุขภาพดี วิถีธรรม 
-  ระเบียบและหลักเกณฑ์

ข้าราชการพลเรือน 
-  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ
ค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

-  คุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ 

-  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 

1.  เพื่อใหข้้าราชการมีแนวทาง         
วิธีการปฏิบัติในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี และมีสุขภาพดี 

2.  เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
สาธารณสุขไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ / ช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณสุข 

อบรม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน และ
ติดตามประเมินผล ตามหลักการ  
8 องค์ประกอบ 
 

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี 
ก.สธ.ที่ปฏิบัติงานใหม่ / 
สนใจ 
 

ผลผลิต 
1.   ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี ก.สธ.ที่

ปฏิบัติงานใหม่ / สนใจมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตน
ให้มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี 

ผลลัพธ์ 
1.   ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี ก.สธ.ท่ี

ปฏิบัติงานใหม่ / สนใจเป็นบุคลากรท่ีดี 
มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี   

 

6. โครงการผลิตบุคลากร 
ประกาศนียบัตร 
สาธารณสุขศาสตร์      
วิถีพุทธ (บัณฑิตศึกษา)
พุทธศักราช 2564 

เพื่อให้นิสิต 
1. มีความรู้มีความรู้ทางทฤษฎี 

และการปฏิบัติทางเทคนิค    
เชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงาน
วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์   
ท่ีมีพ้ืนฐานสำคัญมาจากพุทธ
ศาสนา 

2. มีทักษะด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคในทุกๆ
ระดับของการรักษาพยาบาล 
โดยใช้ความรู้และทักษะที่สำคัญ
เรื่อง สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการดำรงชีวิต และ

เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาท่ีมีทักษะมี
ความสามรถด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค ในทุกๆ
ระดับของการรักษาพยาบาล    
โดยใช้ความรู้ และทักษะท่ีสำคัญ
มาจาก สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดการเรียนรู้ การสอนพร้อมท้ัง 
ฝึกสร้างเสริมประสบการณ์ และ
ปฏิบัติ ทดสอบท่ีใช้ฐานความรู้
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีทางวิทยาศาตร์
สุขภาพ เช่น สาธารณสุข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
โภชนาการและกำหนด
อาหาร กายภาพบำบัด 
เป็นต้น 

ผลผลิต 
1.  ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตาม

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์วิถีพุทธ 
(บัณฑิตศึกษา) 

ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรผู้ผ่านการศึกษาสามารถนำ

ความรู้ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ปฏิบัติงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และใชี
ในชีวิต ประจำวันของตนเองได้ 



๑๒๗ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
การทำงานในวิชาชีพของตนเอง 
ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นได้ 

7. โครงการพระคิลา
นุปฏฐาก (พระ
อาสาสมัคร ประจำวัด 
อสว.) 

1. เพื่อสร้างวัดต้นแบบระดับอำเภอ
ในการขับเคลื่อนสุขภาพดี วิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการสร้างเสริมสุขภาพ
พระภิกษุ และประชาชน โดยมี
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐาน 

2. เพื่อสร้างพระวิทยากรระดับ
ส่วนกลาง (ครู ก) วิทยาลัยสงฆ์
เขต/จังหวัด อำเภอ (ครู ข.) และ
วิทยากรระดับตำบล (ครู ค) ให้
ครอบคลุมทุกตำบล 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
จัดตั้งวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ / 
การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรม
และพัฒนาวิชาการ/นวัตกรรม
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้มีอาสาสมัครประจำวัด 
(อสว.) ในการดูแลสุขภาพพระ
ในวัด และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน ตามแนวทาง
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

อบรม ฝึกปฏิบัติ 
 

1.  พระวิทยากรแกนนำ 
ส่วนกลาง (ครู ก)     
30 รูป 

2.  พระวิทยากรวิทยาลัย
สงฆ์ระดับเขต และ
จังหวัด  (ครู ข) 
วิทยาลัยสงฆ์ 61 แห่ง 
จังหวัดละ 10 รูป 

3. พระคิลานุปัฏฐากและ
หรือพระวิทยากรระดับ
อำเภอและตำบล (ครู 
ค.) อำเภอละ 10 รูป 

ผลผลิต 
1.   ได้พระ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ

สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม   วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลลัพธ์ 
1.  เกิดวัดต้นแบบระดับอำเภอในการ

ขับเคลื่อนสุขภาพดี  วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

8. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เครือข่าย บวร. 
คุณภาพ คุณธรรม วัด
พุทธปัญญา จ.นนทบุรี 

1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย 
บวร. คุณภาพ คุณธรรม วัดพุทธ
ปัญญา จ.นนทบุรี 

1.  เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้
เครือข่าย บวร. คุณภาพ 
คุณธรรม ในการ เรียนรู้ด้าน
สุขภาพในการดูแลชุมชน และ
เป็นต้นแบบให้กับวัดอื่น ๆ 
ต่อไป 

1.  ประสาน สร้างการมีส่วนร่วม
และดำเนินการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เครือข่าย บวร. 

2.  ให้ความรู้การสร้างสุขภาพด ี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชนชุมชนวัดพุทธปัญญา 

ประชาชนชุมชนวัดพุทธ
ปัญญา 

ผลผลิต 
1. เกิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย บวร. 

คุณภาพ คุณธรรม 
ผลลัพธ์ 
1. ประชาชน วัด โรงเรียน ดำเนินการ

ร่วมกันดำเนินการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม ่



๑๒๘ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชุมชนวัดพุทธปัญญา 

9. โครงการวิจัย/สร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี     
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  

   วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการ    
การดำเนินการและหรือ
นวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่      
วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพท่ีดี 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย        
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การปฏิบัติ 

1.พัฒนาโครงการย่อย 9 โครงการ 
2. สร้างนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ประเมินผลและปรับเปลี่ยน
วิธีการ และการดำเนินการ    
ให้มีความเหมาะสม 

1.  ศึกษาวิจัย / ประเมินผล
โครงการ 

2.  สร้างนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการย่อย 9 โครงการ ผลผลิต 
1. งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการ

ดำเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ 
1.   ทำให้การดำเนินการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ 

วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีดี 

10.สัมมนานโยบายชาติ
สุขภาพดีวิถีใหม่       
วิถีธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู ้
สนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบาย
ฯ บนฐานการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ภาค ีภาคส่วน
ต่างๆ ทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชน 

2. เพื่อน าเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณ์และถอด 

3. บทเรยีนการพฒันาการ
ด าเนินการตามนโยบาย 

4. เพื่อประชาสมัพนัธ ์ประสาน
ความร่วมมอืเครอืขา่ยทีม่ี
ความสนใจในการด าเนินการ  

 

1.  เพื่อประกาศนโยบายฯ  
2.  แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ประสบการณ์และถอด
บทเรยีนการพฒันาการ
ด าเนินการตามนโยบาย 

3.  ประชาสมัพนัธ ์ประสาน
ความร่วมมอืเครอืขา่ยทีม่ ี      
ความสนใจในการด าเนินการ 

1.ปาฐกถาพเิศษการบรรยาย    
การเสวนา  

2. การประชุมเชงิปฏิบัติการ         
ถอดบทเรียนและการวางแผน 

1,500 คน ส าหรบัการ
สมัมนา 2 วนั 100 คน  
ส าหรบัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารถอดบทเรียน
และการวางแผน 
ประกอบดว้ย 
1.ทมีน ากลุ่ม 5 ศาสนา  
ในพืน้ทีภ่ายใต้การ
ด าเนินงานโครงการฯ 

2. องคก์รศาสนาพุทธ 
อสิลาม ครสิต ์พราหม-
ฮนิดู และซกิข ์

3. บุคลากรการแพทย์
จากหน่วยงานต่างๆ 

ผลผลิต 
1.  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนารบัทราบประเดน็
นโยบาย 

ผลลัพธ์ 
1. เกดิพืน้ทีว่ชิาการน าเสนอองค์ความรู ้
เทคโนโลย ี และนวตักรรม ทีส่ามารถ
ต่อยอดและขยายผล ในระดบัองค์กร 
พืน้ที ่และประเทศได ้

ผลกระทบ 
ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไทยท่ีมั่นคง   มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
ทัง้ในภาครฐั 
ภาคเอกชน ทัง้ในและ
นอก ก.สธ. 

4. เครอืขา่ยท างานดา้น
ผูส้งูอายุ ดา้นโรคไม่
ตดิต่อเรือ้รงั         
ศูนยส์ุขภาพดวียั
ท างาน และหน่วยปฐม
ภูม ิ   ทัง้ภาครฐั และ
เอกชน 

5. เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชน และ อปท.  
ทีส่นใจ 

6. นักวิชาการ สถาบัน 
กา รศึกษา  สถาบัน
วิชาการ และองค์กร
สภาวชิาชพี 

7. ผู้บริหารจากองค์กร
น โ ย บ า ย แ ล ะ ที ม
วทิยากร/ผู้เชี่ยวชาญ/
ค ณ ะ ท า ง า น ที่
เกีย่วขอ้ง  
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บทท่ี 7 

 การติดตามและประเมินผล 
 

1.  แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ ประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินผลแบบซิพพ์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินความสำเร็จของโครงการ 4 ประเด็น คือ 
 Context (บริบท)ได้แก่ แนวคิด นโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด 
ความพร้อมด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมของ พ้ืนที่โครงการ ฯ เป็นต้น 
 Input (ปัจจัยนำเข้า) ได้แก่ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การบริหารจัดการ เป็นต้น 
 Process (กระบวนการ) ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา เป็นด้น 
 Product (ผลที่ได้) ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เป็นด้น 
 กล่าวได้ว่า การประเมินผลการดำเนินงานเป็นการประเมินแนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ใช้ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลที่ได้รับ    
ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบตามระยะเวลาของการดำเนินงาน 

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ประกอบด้วย 
 1) แนวทางการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบ และ
ทบทวนว่าได้มีการ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แผนงานโครงการของหน่วยงาน
หรือองค์การหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ การบริหารจัดการงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามแผนหรือไม่         
มีปัญหาอุปสรรค อย่างไร มีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างไร การติดตามความก้าวหน้าควร
ดำเนินการทุก 3 เดือน 
 1.1) ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ ได้แก่ วิทยากรอำเภอและวิทยากรจังหวัด
และวิทยากรส่วนกลาง ตามลำดับ แกนนำองค์กรภาคีเครือข่าย บวรสอ. ผู้ผ่านการอบรมวิทยากรโครงการ
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย แล้วแต่กรณี 
 1.2) การจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล 

(1) ใช้แบบบันทึกข้อมูล แบบประเมิน และแบบรายงานผลการดำเนินงานที่ใช้อยู่ตามปกติ
และที่คณะกรรมการฯ กำหนดขึ้นตามความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

(2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในพื้นท่ี ใช้จำนวนและร้อยละ 
(3) เก็บข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด ไว้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ เช่น รพ.สต.เป็นต้น 
(4) นำข้อมูลที่รวบรวมได้ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพ่ิมเติม ไปกรอกลงในแบบ 

ประเมินผล โครงการฯ เชิงปริมาณตามแบบ สธท.02, สธท.02/1, สธท.05, สธท.05/1 และสธท.10 
แล้วนำส่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้
ประกอบการดำเนินการประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต่อไป 
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 1.3) กำหนดระยะเวลาติดตามการดำเนินงาน 
(1) การติดตามการดำเนินงาน กำหนดไว้ ดังนี้ 
(2) การติดตามการดำเนินงาน โดยวิทยากรอำเภอและแกนนำบวรสอ. อำเภอละ 1 ครั้ง  
(3) การติดตามการดำเนินงาน โดยวิทยากรส่วนกลางและวิทยากรจังหวัด 1 ครั้ง  

 2) แนวทางการประเมินผลโครงการ 
  2.1) การประเมินผลโครงการฯ เชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ  

(1) ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 
- วิทยากรระดับจังหวัดและอำเภอ 

(2) ระยะเวลาการประเมินและสรุปผลการประเมิน 
- เนื่องจากระยะเวลาดำเนินโครงการมีจำกัดจึงทำการประเมินผลเชิงปริมาณพร้อม    

  กับการติดตามและประเมินผลตามข้อ 1.3.1.2 
(3) วิธีการประเมินผล 

       การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน สธท.02/1 สธท.
05/1 และสธท.10 ส่งให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือดำเนิน การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

2.2) การประเมินผลโครงการฯ เชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลในระยะสุดท้ายของ
โครงการฯ ต่อจากการประเมิน ผลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก 
(Individual In-depth Interview) และแบบ บันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group 
Discussion) ซึ่งวิทยากรจังหวัดและวิทยากรส่วนกลางร่วมกันดำเนินการโดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลา ในการประเมิน     
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ให้ความหมาย        
ของการสนทนากลุ่มไว้ว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล    
ในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา 
เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง
ละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมาย  
ที่กำหนดเอาไว้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2551) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)แบบหนึ่ง  เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะ
ประเด็นด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบัติที่นักวิจัยกำหนด แล้วเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา  อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นสำหรับตอบคำถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ(วรรณี  แกมเกตุ, 2551, หน้า 254-255)   

การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ครั้งละ 2 คนขึ้นไป 
อาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ ทุกคนตอบคำถามเดียวกันหมด  การสัมภาษณ์กลุ่ม ใช้เมื่อนักวิจัยต้องการ
ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังกลุ่ม  

การสัมภาษณ (interview) เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐาน โดยใชการสนทนา หรือการเจรจาอยางม ี 
จุดมุงหมายระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ นักวิจัย (ฐานะผูสัมภาษณ) และผูใหขอมูล (ฐานะผูถูกสัมภาษณ ) ภายใต 
บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ อันดีระหวางกันการสัมภาษณ  เชิงลึก (Indepth Interview) เปนการสัมภาษณที่



๑๓๒ 
 

ไมมีการกําหนด กฎเกณฑ  เกี่ยวกับคำถามและลำดับ ขั้นตอนของการสัมภาษณ ไวลวงหนา เปนการพูดคุยสนทนา
ตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) (มานพและคณะ, ๒๕๕๐) 
 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ 2 วิธีคือ การสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก (Individual In-depth 
Interview) ตามแบบประเมิน สธท.11  และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) 
ตามแบบประเมิน สธท.12 และแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ คือ แบบสธท.02, 
สธท.02/1 สธท.05 และสธท.05/1 และ สธท.10  

3. การรายงานและเผยแพร่ 
  จัดทำรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป 
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4. คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพโครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 

๒. อนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สธทศ. 
 

   นายสุเทพ เพชรมารก    ประธานอนุกรรมการ 
   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   

                             อนุกรรมการ 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑-๑๒ 

อนุกรรมการ 
• ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข 

  พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ ด้านการพยาบาล      (๑ คน) 
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.                     (๑ คน)  
• สำนักตรวจราชการ สป.                                (๑ คน) 
• กองแผนงาน กรมควบคุมโรค                          (๑ คน) 
• กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์        (๑ คน) 
• กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

                                                             (๑ คน) 
• อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์        (๑ คน) 
• สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข      (๑ คน) 
• สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข (๑ คน) 
• กรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข                             (๒ คน) 
 

๒.๑ อนุกรรมการแผนงานและวิชาการดำเนินงานสขุภาพ
ดีวิถีใหมฯ่ 

ฯ 

๒.๒ อนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสขุภาพดีวิถี
ใหมฯ่ 

เลขานุการ 
• กตร. สป. และ กยผ.สป.                          (๑ คน และ ๑ คน)  
• สสว.สป.และ กบรส.สป.                          (๒ คน และ ๑ คน) 

๒.๓ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ ฯ 



๑๓๔ 
 

บทบาทหน้าที่ของอนุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ฯ 
(1) สนับสนุน กำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
(2) ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ

ดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ระยะๆ 

(3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นระยะๆ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง มอบหมาย 

5.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับฌคลื่อนนโยบาบฯ ได้กำหนดเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล รูปแบบต่างๆ ดังภาคผนวกที ่1 และ 2 

6.  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนในภาพรวม      
      ดำเนินรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนกิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ 
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังแสดงในแผนภาพขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน สธทศ. โดยติดตามและรวบรวมการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามงวดงาน งวดเงิน 
โครงการ สสส ตามแผนภาพดังกล่าวด้านล่างนี้  

แผนภาพขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน สธทศ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับเขต 

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 

รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ  
      Electronic Inspection ระดับเขต ๒ ครั้ง/ปี   

(รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

 

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ 

 



๑๓๕ 
 

 
 
งวดงาน/งวด

เงิน 
วันที่นำส่ง
ผลงาน 

ผลงานที่นำส่ง สสส.และเงื่อนไข งบประมาณ (บาท) 

งวดที่ 1   
16 มิ.ย.64 – 
15 ธ.ค. 64 
( 6 เดือน) 

ภายใน 
1 ก.ค.
2564 

สสส.จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 
1. เอกสารข้อตกลงที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

4,129,630 

งวดที่ 2      
16 ธ.ค. 64 

–  
15 มิ.ย.65 
(6 เดือน) 

ภายใน 
16 ม.ค.
2565 

สสส.จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 
1. รายงานการเงินงวดที่  1 พร้อมเอกสารประกอบทาง
การ เงิน ครบถ้ วนตาม เงื่ อน ไขการท ำราย งาน  (ต าม
รายละเอียดคู่มือ สสส. พร้อมกรอกข้อมูลในระบบบัญชี
ออนไลน์ ) 
2. รายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 จำนวน 2 ชุดซึ่งรายงาน
ผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ระบุไว้ในโครงการ พร้อม
กรอกข้อมูลในระบบ DOL เช่น 

- มีวิทยากรส่วนกลางและเครือข่ าย 13 เขต  ทีม 
Coaching ระดับจังหวัด และอำเภอ ทีมปฏิบัติการระดับ
ตำบลมีความสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส.3อ.
1น.  แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

- ได้คู่มือสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ที่บูรณาการเนื้อหา และ
เครื่องมือจาก กรม/กอง/ภาคี ต่างๆที่ร่วมดำเนินงาน ซึ่งทีม
ปฏิบัติการสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

- ความคืบหน้ าในการอบรมเชิ งปฏิบั ติการในการ
ดำเนินการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่แกนนำองค์กร 12 องค์กร  

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เอกสาร สื่อ
เผยแพร่ เป็นต้น 

4,935,318 

งวดที่ 3              
16 มิ.ย.65 –  
15 ธ.ค.65 
( 6 เดือน) 

ภายใน 
16 ก.ค. 
2565 

สสส.จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 
1.รายงานการเงินงวดที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบทาง
การเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการทำรายงาน (ตาม
รายละเอียดคู่มือ สสส. พร้อมกรอกข้อมูลในระบบบัญชี
ออนไลน์ ) 
2. รายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 จำนวน 2 ชุดซึ่งรายงาน

4,985,317 

ตารางผลงานที่นำส่ง สสส. เงื่อนไขและงวดงาน / งวดเงิน 



๑๓๖ 
 

งวดงาน/งวด
เงิน 

วันที่นำส่ง
ผลงาน 

ผลงานที่นำส่ง สสส.และเงื่อนไข งบประมาณ (บาท) 

ผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ระบุไว้ในโครงการ พร้อม
กรอกข้อมูลในระบบ DOL เช่น 

- ความคืบหน้าในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่วนกลาง
และเครือข่าย 13 เขต  ที่สามารถดำเนินการและขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระดับพื้นท่ีได้ 

- ความคืบหน้าในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วย / ผู้เสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่ละอำเภอต้นแบบ  

และติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดย
ทีม Coaching ระดับตำบล 

- ความคืบหน้าในการสนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบ 
และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 13 เครือข่าย 

- ผลการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับภาคี
เครือข่าย การถอดกระบวนการทำงาน เป็นต้น 

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เอกสาร สื่อ
เผยแพร่ เป็นต้น 

งวดที่ 4             
16 ธ.ค.65 –  
15 พ.ค.66 
( 5 เดือน) 

ภายใน 
16 ม.ค.
2566 

สสส.จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 
1.รายงานการเงินงวดที่  3 พร้อมเอกสารประกอบทาง
การ เงิน ครบถ้ วนตาม เงื่ อน ไขการท ำราย งาน  (ต าม
รายละเอียดคู่มือ สสส. พร้อมกรอกข้อมูลในระบบบัญชี
ออนไลน์ ) 
2. รายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 จำนวน 2 ชุดซึ่งรายงาน
ผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ระบุไว้ในโครงการ พร้อม
กรอกข้อมูลในระบบ DOL เช่น 

- มีองค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ 12 องค์กร 

- มีผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน จำนวน 25 คน (รวม 3,250 คน)ใน 130 
ตำบลของอำเภอต้นแบบที่ได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3ส.3อ.1น.  

- มีโครงการต้นแบบ กองทุนตำบลเพ่ือการดำเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

- ความคืบหน้าในการถอดบทเรียน (ในกลุ่มผู้ดำเนินการ
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในแต่ละระดับ),การศึกษาวิจัย

4,107,718 



๑๓๗ 
 

งวดงาน/งวด
เงิน 

วันที่นำส่ง
ผลงาน 

ผลงานที่นำส่ง สสส.และเงื่อนไข งบประมาณ (บาท) 

ต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ในระดับตำบล และ
การประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่
ฯ ระยะ 5 ปี (โดยทีมบริหารจัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้อง) 

- ผลการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับภาคี
เครือข่าย การถอดกระบวนการทำงาน เป็นต้น 

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เอกสาร สื่อ
เผยแพร่ เป็นต้น 

 
งวดที่ 5             

16 พ.ค.66 –  
15 มิ.ย.66 
( 1 เดือน) 

ภายใน 
15 มิ.ย.
2566 

สสส. จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 
1 รายงานการเงินงวดที่  4 พร้อมเอกสารประกอบทาง
การเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการทำรายงาน(ตามรายละเอียด
คู่มือ สสส. พร้อมกรอกข้อมูลในระบบบัญชีออนไลน์) และ
รายงานการเงินปิดโครงการ (ง.3) พร้อมสำเนาบัญชีธนาคาร
ที่ปรับสมุดล่าสุดแล้วหน้าแรก-หน้าสุดท้าย 
2.ใบโอนเงินคืนเงินเหลือเข้าบัญชี สสส. (ง.4) 
3.รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส.2) พร้อมซีดี จำนวน 2 ชุด ซึ่งมี
รายงานผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินงานตามที่ระบุไว้ใน
โครงการพร้อมกรอกข้อมูลในระบบ DOL คือ  

- มีอำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  อย่างน้อย 10 แห่ง 

- มีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอต้นแบบ 13 
แห่ง 

- มีโครงการต้นแบบ กองทุนตำบลเพ่ือการดำเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

- มีงานวิจัยต้นทุนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ใน
ระดับตำบล 1 เรื่อง 

- มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผล 
- มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ระยะ 5 

ปี ที่ผ่านการอนุมัติ 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ 

เอกสารสื่อเผยแพร่ เป็นต้น 
4. รายงานผลงานและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน     (ป.2) 

1,839,117 

  รวม  19,997,100 



๑๓๘ 
 

7. KPI  Template การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย  

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง      

ที่ได้รับการฝึกทักษะสามารถใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การ  เกิดโรค ในพ้ืนที่นำร่อง ๑๓ เขตสุขภาพ 

คำนิยาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค   หมายถึง  การนําเอาหลักการ        
3ส. 3อ. 1น. มาใช้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ทำให้ภูมิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค  
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยเน้นพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้  ได้แก่ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการอารมณ์และความเครียด ผล
การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ (น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต 
น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย รอบเอว  ความสุข ภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า) 

พื้นที่นำร่อง  หมายถึง  พ้ืนทีซ่ึ่งเป็นอำเภอต้นแบบในเขตสุขภาพทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพที่
ได้รับการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงต่อโรคโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูงของแต่ละอำเภอ (โดยยึดหลัก 3ส.3อ. 1น.)    

การดำเนินการตามแนวทางสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยใช้
เครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ.(อาหาร ออกกำลัง อารมณ์ -วิถีธรรม)         
1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรม) และน้อมนำหลักธรรมของแต่ละศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแล
สุขภาพกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และโรค        
อ่ืน ๆ อาทิ โรคไวรัสโคโรนา 2019  ตลอดจนประชาชนทั่วไป กลุ่มวัยเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ 

เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการ สร้างเสริม
สุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) หมายถึงการนำแนวปฏิบัติ
และความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอดมาบูรณาการกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  แพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยนำหลักธรรม คำสอนของ 
แต่ละศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบไทยมาออกแบบใน



๑๓๙ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพดีวิถี
ใหม่ โดยเน้นการป้องกันก่อนรักษาและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน  การดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย / ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำให้ภูมิ
ต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรคโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด -19) โดยใช้เครื่องมือ  
 3ส.3อ.1น. 
        3ส.  ได้แก่  สวดมนต์  สมาธิ  สนทนาธรรม   
 1ส : สวดมนต์ มนต์ หมายถึง  คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยการสวด หรือบริกรรม
พร่ำบ่น จึงจะทำให้เกิดอานุภาพในการป้องกันเหตุต่าง ๆ สวดมนต์ เป็นการเรียนรู้พุทธธรรม 
หลังจากสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่งจิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเจริญ
สมาธิ ช่วยปลดปล่อยความเครียดปรับสมดุลของร่างกายและเพ่ิมสารสื่อประสาทเซโรโทนิน 
ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งด้านการควบคุมอารมณ์ การย่อยอาหาร ความรู้สึกอยากหรือ
เบื่ออาหาร รวมไปถึงการนอนหลับ ช่วยระงับความโกรธและความก้าวร้าวและเพ่ิมสารโดปา
มีน ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พึงพอใจ ความปิติยินดี ความรักใคร่ชอบพอ 

สารโดปามีนมีความสำคัญต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย  หากร่างกายมี
ปริมาณโดปามีนน้อยเกินไป จะทำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งโรคทางประสาทที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ เพ่ิมภูมิคุ้มกันโรคส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นด้วย โดยการสวดมนต์ต่อเนื่อง 12-15 นาที 
(อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน) 

2ส : สมาธิ  หมายถึง การทำให้จิตใจสงบ  ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง 
อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจำดี ทำงานมีประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ว่าการเจริญสมาธิต่อเนื่องช่วยให้ปรับสมดุลของร่างกายและสารเคมีในร่างกาย
สร้างสารสุข เมลาโทนิน  (Melatonin) ซึ่ งเป็นฮอร์โมนที่ สมองของเราสร้างขึ้นมา             
โดยธรรมชาติ เพ่ือช่วยควบคุมการนอนและเป็นนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ของ
ร่างกาย โดยสมองจะหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ร่างกายรู้สึกง่วง          
ทำให้หลับ และช่วยปรับสารสื่อประสาทกาบา (Gamma-Aminobutyric acid (GABA) 
ในสมองให้พอดี  ช่วยลดอาการปวด  ในระบบประสาทส่วนกลางเพ่ิมความยับยั้งชั่งใจ              
การรู้ผิดรู้ถูกทำให้ลดความร้อนในร่างกาย  ลดอาการชักในโรคลมชัก  ลดการเกร็งตึงของ
กล้ามเนื้อ อาการปวดต่างๆ  ลดการดื่มสุรา วิตกกังวล จิตเภท ลดความกร้าวร้าว ลดโมหะจริต 
การใช้สารเสพติด สมาธิมีผลเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค สามารถสร้างสุขภาพและบำบัดโรคให้หายหรือ
ทุเลาได้หลายชนิด  โดยการปฏิบัติสมาธิ ต่อเนื่อง 12-15 นาที (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน) 
        3ส : สนทนาธรรม  หมายถึง การสื่อสารสองทาง เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะ
ที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วนำมาปฏิบัติควบคู่กับการ



๑๔๐ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขในที่นี้ ธรรมะ หมายถึง หลักธรรมคำสอนของ
แต่ละศาสนา หลักธรรมชาติตามความเป็นจริง และการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักคุณภาพ 
คุณธรรม และความยุติธรรม 
        3อ.  ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ (วิถีพุทธ) 

1อ  : อาหาร วิถีพุทธ  : หมายถึง  การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการในปริมาณพอประมาณ และสัดส่วนที่เหมาะสม คือ ผัก ผลไม้ 2 ส่วน : โปรตีน
ไขมัน 1 ส่วน : และข้าว แป้ง 1  ส่วน (สัดส่วน 2 : 1 : 1 ) โดยใช้หลักธรรมการรู้จัก
ประมาณในการบริโภคตามหลักโภชเนมัตตัญญุตาและมัชฌิมาปฏิปทาและรับประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพ ไม่หวาน มัน เค็มมาก โดยพิจารณาอาหารก่อนรับประทานตามหลักโยนิโส
มนสิการ การพิจารณาโดยท่องแท้ ถึงเหตุผล ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ และตามหลัก
ปัจจัยสันนิสิตศีล คือ การบริโภคปัจจัย 4 ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่แท้จริง เพ่ือหล่อเลี้ ยง 
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง มิใช่รับประทานตามความอยากหรือ
ความอร่อยเท่านั้น 

2อ : ออกกำลังกาย วิถีพุทธ  : หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ควบคุมด้วย
สติสัมปชัญญะ กำหนดจิตให้แน่วแน่ อยู่กับอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดสมาธิ
และปัญญารู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารสุข (Endorphine) ลดระดับฮอร์โมน
เครียด (Stress hormone) ภาวะเครียด ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก  

 3อ :  อารมณ์ วิถีพุทธ หมายถึง สภาวะทางจิตใจมีผลมาจากการตอบสนองต่อ
ตัวกระตุ้น(สิ่งเร้า) ทั้งภายใน เช่น ความเจ็บป่วย ความทุกข์ใจและภายนอก เช่น ความร้อน          
สี แสงเสียง  อันเป็นขอมูลทางประสาทสัมผัส (Sense Data) หรือวัตถุแหงการรับรูทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ที่ผานเขามาทาง
ประสาทสัมผัสหรือที่เรียกว่า“อายตนะภายนอก”ส่งผลต่อลักษณะของเวทนาหรือความรู้สึก
ต่อการกระทบสัมผัสจากอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งอารมณ์ที่เป็นปัญหา เช่น ความโกรธ   
ก้าวร้าว : แก้ไขได้โดยใช้ธรรมะ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ) , 
ขันติ(ความอดทน) , ทมะ(ความข่มใจ อดกลั้น) ภาวะซึมเศร้า :  ใช้ธรรมะในการเจริญสติ ด้วย
การสวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม  เป็นต้น  

1น. ได้แก่ นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็นเครื่องมือปฏิบัติในการสร้างสุขภาพ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคเรื้อรัง ด้วยการบูรณาการหลักการแพทย์การสาธารณสุข และวิถีพุทธธรรมที่ใช้
ชั่วโมงเวลา ของนาฬิกาชี้นำการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันประกอดด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ 
สนทนาธรรม (3ส.) รับประทานอาหารพอเพียง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปรับอารมณ์แจ่มใส 
(3อ.) และการทำภารกิจหน้าที่ประจำวันของแต่ละคน เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ 



๑๔๑ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
เศรษฐกิจพอเพียง รับราชการ ทำงานเอกชน เป็นต้น ด้วยการใช้สติสัมปชัญญะ สมาธิอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย จนเกิดวินัยและสุข
นิสัยประจำตนส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

องค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้านและสภาผู้นำ
ชุมชน (บ.) วัด(ว.) หรือศาสนสถาน โรงเรียน(ร.) สถานบริการสุขภาพ*(ส.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เป็นองค์ภาคีเครือข่ายที่มีความสำคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
        * หมายเหตุ :  สถานบริการสุขภาพ(ส.) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป   

          โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ศูนย์บริการ   
  สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ  เครือข่ายหน่วย 

บริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  
 
 
 

 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 
- อำเภอต้นแบบใน

๑๓ เขตสุขภาพนำ
ร่อง /50คน/เขต=

๑,๒00คน  

อำเภอต้นแบบใน
๑๓ เขตสุขภาพนำ
ร่อง 100คน/เขต=

๓,๕๐0คน 

อำเภอต้นแบบใน๑๓ 
เขตสุขภาพนำร่อง 
50คน/จังหวัด= 

๗,๐๐0 คน 
  
วัตถุประสงค์  1. สถานบริการสุขภาพมีการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้และเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. มาออกแบบชุด
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง  

2. ประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ในความ
รับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพได้รับความรู้และฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



๑๔๒ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่องประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ.และประชาชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่         
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในความรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างเสริม

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในระบบลงทะเบียน 
แหล่งข้อมูล ระบบลงทะเบียนหน่วยบริการเครือข่ายการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่    

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ไม่มี 
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2565: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ประชุมชี้แจงนโยบาย

และแนวทางการดำเนิน 
งานโครงการสร้างเสริม
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาวิทยากรแกนนำ 
สธทศ.ระดับพ้ืนที่    
โดยคัดเลือกผู้นำจาก
องค์กรภาคีเครือข่าย 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ/สร้าง
กลไกการขับเคลื่อน
อย่างมีส่วนร่วมพัฒนา 
สนับสนุนฟื้นฟูและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรภาคีเครือข่าย 
บวร.สออ.และ
ประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนการ

1.  การติดตามดูแล
ต่อเนื่องและใช้
เครื่องมือประเมินผล
การปรับเปลี่ยนพฤติ
อกรรมรายบุคคลย่าง
เป็นระบบใน
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
เป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยทีม 

1. การคัดเลือกบุคคล/
ชุมชนต้นแบบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

2. ถอดบทเรียนใน
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
ยกระดับเป็นศูนย์
การเรียนรู้สุขภาพ
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี



๑๔๓ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
บวร.สออ.เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร พัฒนา
ศักยภาพวิทยากร  
ทีมพ่ีเลี้ยงในการ
ขับเคลื่อน Coaching 
ระดับจังหวัด/อำเภอ 
และทีมปฏิบัติการ 
Coaching ระดับตำบล
ในการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่ต้นแบบ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาเครื่องมือและ
จัดทำหลักสูตร/คู่มือ
การอบรมสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับวิทยากรและ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

 

ดำเนินงานสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ใน
พ้ืนที ่คัดเลือกพ้ืนที่และ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

2.ทีมวิทยากรแกนนำ    
สธทศ.ระดับพ้ืนที่.ขยาย
ผลจัดอบรมพัฒนาทีม
ปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ 

3.นำองค์ความรู้และ
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 
มาออกแบบชุดบริการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับประชาชนกลุ่ม
ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง ใน
พ้ืนที่ 

4.ประชาชนกลุ่มป่วยและ
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง เรื้อรัง
ในความรับผิดชอบของ
สถานบริการสุขภาพ
ได้รับความรู้และฝึก
ทักษะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกัน

Coaching ระดับ
จังหวัดและอำเภอ 

3. รายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร่วมเวทีสรุปผลการ
ดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

 
5. ขยายผลการ

ดำเนินงานตามชุด
บริการ/โปรแกรม
การสร้างเสริม
สุขภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ
ป้องกันควบคุมลด
ปัจจัยเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต 

 



๑๔๔ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

 
ปี 2566: 

5. ประชุมชี้แจงและ 
กำหนดพ้ืนที่ต้นแบบ 
 
 

6. เขียนโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
พ้ืนที่ 
 

โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโควดิ-19
โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3
อ. 1น.และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง
ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ  

5. การดำเนินงานตามชุด
บริการ/โปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือป้องกันควบคุมลด
ปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และ
โควดิ-19 ในกลุ่ม 
เป้าหมาย โดยใช้
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย

และแนวทางการ
ขยายผลดำเนินงาน
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ/สร้าง
กลไกการขับเคลื่อน
อย่างมีส่วนร่วมพัฒนา 
สนับสนุนฟื้นฟูและ
สร้างความเข้มแข็ง

1. การดำเนินงานตามชุด
บริการ/โปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกเพ่ือ
ป้องกันควบคุมลด

1. ขยายผลการ
ดำเนินงานตามชุด
บริการ/โปรแกรม
การสร้างเสริม
สุขภาพปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ



๑๔๕ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาวิทยากรแกน
นำ สธทศ.ระดับพื้นที่
ต่อเนื่องและคัดเลือก
ผู้นำจากองค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ.
ในพื้นที่ขยายผลเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพ
วิทยากร ทีมพี่เลี้ยงใน
การขับเคลื่อน 
Coaching ระดับ
จังหวัด/อำเภอ และ
ทีมปฏิบัติการ 
Coaching ระดับ
ตำบลในการ
ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ต้นแบบ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพดี
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ให้กับองค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ.
และประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนและขยาย
ผลการดำเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
พ้ืนที่ คัดเลือกพ้ืนที่
และประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เขียนโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
พ้ืนที่ 

3.ทีมวิทยากรแกนนำ    
สธทศ.ระดับพ้ืนที่.ขยาย
ผลจัดอบรมพัฒนาทีม
ปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ 

4.นำองค์ความรู้และ
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 
มาออกแบบชุดบริการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับประชาชนกลุ่ม
ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง.ในพ้ืนที่ 

ปัจจัยเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงใน
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
เครื่องมือ 3ส. 3อ.1น. 

2. การติดตามดูแล
ต่อเนื่องและใช้
เครื่องมือประเมินผล
การปรับเปลี่ยนพฤติ
อกรรมรายบุคคลย่าง
เป็นระบบใน
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การคัดเลือกบุคคล/
ชุมชนต้นแบบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
ขยายผล 

4. รายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน 

ป้องกันควบคุมลด
ปัจจัยเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต 

2. ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

3. ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลังเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่องโดย
ทีม Coaching 
ระดับตำบล 

4. ถอดบทเรียนใน
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
ยกระดับเป็นศูนย์
การเรียนรู้สุขภาพ
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ร่วมเวทีสรุปผลการ
ดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



๑๔๖ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

 

4. พัฒนาเครื่องมือและ
จัดทำหลักสูตร/คู่มือ
การอบรมสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับวิทยากรและ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

 

5. ชี้แจงกำหนดพื้นที่
ต้นแบบ 

5.ประชาชนกลุ่มป่วยและ
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในความ
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลได้รับความรู้
และฝึกทักษะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโควดิ-19
โดยใช้เครื่องมือ 3ส. 3
อ. 1น.และได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง
ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ  

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลในพ้ืนที่จากการเยี่ยมเสริมพลังตืดตามประเมินผลโรงพยาบาลและจากระบบ
รายงาน/ลงทะเบียน 
 

เอกสารสนับสนุน :  เอกสารผลการดำเนินงานและระบบลงทะเบียน 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

  - - ร้อยละ ๗๐  
(พ้ืนที่นำร่อง 

ใน ๒ เขตสุขภาพ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นพ.ประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย       
เบอร์ติดต่อ 02-590-1๒๓๘ 



๑๔๗ 
 

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

ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ภู มิต้านทานร่างกายต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดโรค 
โคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
เบอร์ติดต่อ 0๙๕-๕๕๑-69๙๖  
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย    
เบอร์ติดต่อ 0๖๑-๔๑๗-๗ ๒๐๕ 
ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข 
เบอร์ติดต่อ 0๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย 
กองบริหารการสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย     
เบอร์ติดต่อ 0๖๑-๔๑๗-๗ ๒๐๕ 
ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ กองบริหารการสาธารณสุข 
เบอร์ติดต่อ 0๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗ 

การรายผลใน Health 
KPI 
 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย 
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย     
เบอร์ติดต่อ 0๖๑-๔๑๗-๗ ๒๐๕ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์ กองบริหารการสาธารณสุข 
เบอร์ติดต่อ 0๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗ 
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   บทที่  ๘ 
การถอดบทเรียน 

1. กรอบแนวคิดแนวทางและเครื่องมือในการถอดบบทเรียนโครงการ สธทศ.   
  การถอดบทเรียนมีกระบวนการคิดเชิงระบบ ในการค้นหาคําตอบและแนวทางการปรับปรุง พัฒนา 
ภายใต้กรอบคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คือ สิ่งที่คาดหวังที่จะ   จากการดําเนินงานหรือประสบการณ์ที่
ผ ่ านมา (ผลล ัพธ ์  – แผน/ก ิจกรรม) ก ับส ิ ่ งท ี ่ เป ็นจร ิง (ผลท ี ่ เก ิดข ึ ้น – ส ิ ่ ง  – ท ี ่ ได ้ท ํา )  โดย 
การถอดบทเรียนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับประเด็น ต่อไปนี้ 
  - จุดเด่น/สิ่งที่น่าภูมิใจของโครงการ  
  - ได้ทําอะไรเพือ่ให้ไปถึงเป้าหมาย และได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ทํา  
  - เป้าหมายที่แท้จริงที่เราไปถึง และปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งเสริมหรือขัดขวาง  
  - สามารถไปต่อเพ่ือเป้าหมายที่ไกลกว่าได้ด้วยวิธีการใด  
  - ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม การขยายผลและความยั่งยืนให้มากข้ึนได้อย่างไร  
  - จุดคานงัดที่สําคัญของโครงการคืออะไร 

 ๒. วิธีการและข้ันตอนการถอดบทเรียน 
  การถอดบทเรียนมีวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสามารถในการอิงไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้
โดยทั่วไปได้กล่าวถึงวิธีการที่นํามาใช้ในการถอดบทเรียนใน 3 ลักษณะ คือ 

1) การถอดบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ 
2) การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง  
3) การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๓. การดำเนินการถอดบทเรียน 
  การถอดบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการที่เราดําเนินการ
อยู ่เป็นการเติมช่องว่างในการพัฒนา โดยสามารถถอดบทเรียนได้ตลอดช่วงเวลาของการดําเนินงาน   
ทั้งนี้สามารถจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินโครงการได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1) ถอดบทเรียนเมื่อเริ่มโครงการหรือถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist : PA) 
เป็นการเรียนรู้จากเพื่อนก่อนทํากิจกรรม โดยคําว่า “เพื่อน” ในที่นี ้หมายถึง ทีมผู้ช่วยกับทีมปรึกษา
ภายนอกมาเป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ ซึ่งอาจเป็นทีมจากพ้ืนที่อ่ืนหรือหน่วยงานใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็น
การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติ ใช้หลัก 4 W : What ทําอะไร (ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้) Who ใคร 
(เพื่อนผู้รู้ ผู้ดําเนินการ ผู้ร่วมกระบวนการ) When ทําเมื่อไร (เมื่อ ต้องการเรียนรู้จากผู้อื่นก่อนเริ่มงาน) 
และ Why ทําไม (เพื่อค้นหาแนวทางใหม่/แนวทางที่เป็นไปไม่ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่าย) หัวใจของกระบวนการ PA คือ การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและนํา
แนวคิด R2R : Routine to Research หรือการทําวิจัยใน งานประจํา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 

2) ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ดําเนินกิจกรรมในโครงการเป็นการทบทวนความสําเร็จหรือความล้มเหลวภายหลัง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น ทําไม จะคงไว้ซึ่งจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างไร เพ่ือช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์
สูงสุด โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการเงื่อนไข
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ปัจจัยที่ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดหวัง และกิจกรรมที่ควรทําให้ดีขึ้นหรือแตกต่างไปจาก
เดิมเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดหัวใจของกระบวนการ AAA คือ การเปิดใจและความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู ้ร ่วมกันมากกว่าวิพากษ์ว ิจารณ์ ไม่ใช่การประเมินผลการปฏิบัติงานและต้องมีการปรับปรุง  
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3) ถอดบทเรียนหลังการดําเนินงาน (Retrospect) จะมีรายละเอียดและมีความลึกกว่าการเรียนรู้
หลังปฏิบัติการ เพราะเป็นการถอดบทเรียนทั้งโครงการไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง วัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้หลังการดําเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้และนําบทเรียนที่ดีไปใช้ในโครงการ
ต่อไป “ทุกครั้งที่เราทําอะไรซ้ำ เราควรทําให้ดีกว่าครั้งสุดท้าย” ความรู้ที ่ได้จากการถอดบทเรียนเป็น  
การช่วยผู้อื่นให้ทํางานของเขาได้ดีขึ้น โดยรูปแบบการเรียนรู้อาจใช้วิธีการประชุมพร้อมหน้า ( face to 
face) หรือการประชุมทีมเพ่ือมองอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยควรประกอบด้วยแกนหลักของ
โครงการ ผู้ที่ใช้ความรู้จากการถอดบทเรียนในอนาคตและวิทยากรกระบวนการที่เป็นคนมีทักษะแต่ไม่ควร
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดโครงการเพื่อพิจารณาว่า “ควรทําอะไรในอนาคต” ทั้งนี้การเรียนรู้หลังโครงการจะ
ทําเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ แผนงาน และกระบวนการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาอะไรที่ดําเนินการได้ดี 
และมีข้อเสนอแนะในอนาคต รวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและวิธีการ  

ขั้นดําเนินการถอดบทเรียน 
 ขั ้นดําเนินการ คือ ขั ้นตอนการปฏิบัติโดยการลงมือดําเนินการตามที่แผนที ่ได้วาง ไว้ ทั ้งนี้  
ในขั ้นตอนนี ้ต ้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าการดําเนินการไปตามแผนหรือไม่ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องแจ้งหรือสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  ด้วยการติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะ
ช่วยให้สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทีมงานถอดบทเรียน
ควรแจ้งกําหนดการ ระยะเวลา สถานที่ให้กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า ขั้นตอนการถอด
บทเรียน สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

(1) ช่วงเริ ่มต้น การถอดบทเรียนควรเริ่มจากการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมการถอด
บทเรียนมีความผ่อนคลายเป็นกันเอง มีสัมพันธภาพที่ดี ซึ ่งอาจทําเป็นกิจกรรมหรือเกมในการละลาย
พฤติกรรม รวมทั้งผู ้อํานวยกระบวนการควรกําหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม ชี้แจง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน สิทธิและความเสมอภาคในการร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมการถอดบทเรียนใช้การระดมความคิดเห็น เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไม่โต้เถียงหรือ
ทะเลาะวิวาท ข้อพึงระวังในการถอดบทเรียน คือ ควรหลีกเลี่ยงคําพูดที่แสดงการ ตําหนิ และไม่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 

(2) ช่วงเปิดประเด็นคําถาม โดยมีรูปแบบเป็นการเล่าเรื่องจากผู้รู้ หรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ศึกษาเป็น
ผู้ฟังและซักถาม ทั้งนี้ ผู้จดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน บันทึกเสียง พร้อมทั้งสังเกต
บรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบันทึกไว้ประกอบการจัดทํารายงานการ ถอดบทเรียน ผู้จด
บันทึกควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารและความพร้อมทางด้านร่างกายและ จิตใจ ซึ่งข้อมูลสําคัญที่
ต้องจดบันทึกระหว่างการถอดบทเรียน ได้แก่ 
 (2.1) อะไรคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป  เพื่อกลับไปวางแผนพัฒนาลงมือทํา  แล้วตามด้วย
การวิจัยให้ก้าวหน้าต่อเนื่องเป็น D&R (Development and Research) 
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 (2.2) อะไรคือสิ่งที่ยังบกพร่องเป็นจุดอ่อนและควรจะปรับปรุงอย่างไร มีความรู้พอที่ จะปรับปรุง
หรือไม่ ถ้าไม่ควรทําวิจัยเพื ่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจัยแล้วพัฒนาแบบ R&D (Research and 
Development) ทั้งนี้ D&R และ R&D ควรเป็นการวิจับแบบ PAR (Participatory Action Research) ที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้ของคนท้ังหมด  

ขั้นดําเนินการถอดบทเรียนนี้จะรวมถึงการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ทําได้ วิเคราะห์ ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน 

๔. การจัดทำรายงานผลการถอดบทเรียน 
4.1) ขั้นสรุปผลการดําเนินการถอดบทเรียนในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการถอด

บทเรียน โดยพิจารณาตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ / กิจกรรมที่จะถอดบทเรียน วัตถุประสงค์ของการ
ถอดบทเรียนโดยการเล่ารายละเอียดของขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการไว้   แล้วมาทบทวน
ความถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ และเขียนเป็นรายงานการถอดบทเรียน 
ซึ่งเป็นการเล่ารายละเอียดครอบคลุมประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผู้ร่วมถอดบทเรียน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความแตกต่างสิ่งที่ทําได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงาน
ต่อไปให้ดีขึ้น ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ งานข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรทําเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

 4.2) ขั้นติดตามการนําบทเรียนไปใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนนี้ควรให้ความสําคัญกับการนําบทเรียน
หรือความรู ้ที ่ได้จากการถอดบทเรียนไปปรับใช้ เพื ่อให้การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หัวหน้าทีมหรือผู้เอื้อควรได้มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการนําบทเรียนไปใช้ประโยชน์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

โดยสรุป ควรจัดเวทีการถอดบทเรียนในแต่ละปีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ  
เพื่อการเรียนรู้และขยายผล ประชาสัมพันธ์พื้นที่ บุคคลต้นแบบ  ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องของโครงการ สธทศ. 
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บทท่ี  9 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล 

1. ช่องทางและเทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
1.1) ระบุความหมายคุณประโยชน์และวิถีการใช้สื่อสารสังคม (Social Media )ดังนี้ 

(1) โทรศัพท์ เป็นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้ ผู้ใช้สองคนหรือมากกว่า สามารถ
สนทนากัน เมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันที่จะได้ยินเสียงกันโดยตรง เครื่องโทรศัพท์จะแปลง
เสียงให้เป็นสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสำหรับการส่งผ่านทางสายเคเบิลหรือผ่านสื่ออ่ืนๆในระยะ
ทางไกล และ เมื่อถึงผู้รับปลายทาง จะเปลี่ยนสัญญาณดังกล่าวกลับให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถเข้าใจได้  

(2) Line หมายถึง แอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ ข้อความจากอุปกรณ์
การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ไลน์ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลายเพ่ือรองรับ  
การใช้งานของผู้ใช้หลายๆ ด้าน ฟีเจอร์ของ LINE ประกอบด้วย การส่งข้อความ, การสนทนาด้วยเสียง,  
การเปลี่ยนพ้ืนหลังแบ็กกราวนด์หน้าห้องแชต, การสนทนาแบบกลุ่ม, Official LINE และการส่งสติ๊กเกอร์ 

(3) Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร  
ไปตลอดจนทำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ หรือกลุ่มเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถาม
ตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์ เล่นเกมแบบ
เป็นกลุ่ม ตลอดจนสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ผ่านแอพพลิเคชันเสริม (Applications) ที่มีอยู่มากมาย 

(4) Facebook Live เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่สามารถทำการ” ถ่ายทอดสด” 
 จากกล้องของเราผ่านทาง Facebook โดยผู้ที่เป็นเพ่ือนของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่ติดตามเพจใดๆ ของเฟซบุ้ค 
ก็สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆ กันได้ 

(5) Video Conference คือการประชุมที่ผู้ ร่วมประชุมซึ่ งอยู่ต่างสถานที่กันสามารถทำ 
การประชุมร่วมกันได้โดยให้ความรู้สึกเหมือนกับนั่งประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียง 
โดยผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆเป็นตัวเชื่อม จากการสื่อสารที่มีแต่ระบบส่งข้อความ
ผ่านแอปปลิเคชั่นกลับกลายเป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตาที่เรียกว่า วิดีโอคอล (Video Call)  
ผ่านแอปปลิเคชั่นต่างๆ เช่น Skype, Line, Facebook Messenger zoom ฯลฯ  

(6) Zoom คือ แอปพิลเคชั่นที่พัฒนามาเพ่ือให้สามารถจัดประชุม สัมมนา ได้ทางออนไลน์โดย  
ใข้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต  สามารถใช้ประชุมได้ทั้ งแบบมีภาพและวิดี โอ (Video 
Conference) หรือประชุมผ่านโทรศัพท์ที่มีแต่เสียงเท่านั้น (Conference call) ซึ่งแอปพิลเคชั่น Zoom 
ถือเป็นผู้ ให้บริการคลาวด์ด้าน Video Conference สามารถใช้ฟังก์ชัน เช่น การสามารถแชร์หน้า
จอคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประชุมได้ สามารถเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมได้มากถึง 1000คน หรือ
สามารถบันทึกการประชุมเอาไว้เป็นวิดีโอได้ด้วย 

(7) Power Point เป็นโปรเเกรมในการนําเสนอได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบ
เป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสื่อเหล่านี้มาผสมผานได้  อย่างลงตัวเเละมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  
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ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint 
1) สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานนำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมี

ระบบช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนอ
อย่างเป็นขั้นตอนการเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 

2) ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟ
เฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ มาใช้ประกอบร่วมได้   

3) นอกจากสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอแล้ว ยังสามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสาร
ประกอบคำบรรยายและในขณะที่มีการนำเสนองาน ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ใน
ขณะนั้นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญได้ 

4) สามารถที่จะดัดแปลงงานนำเสนอที่ เป็นไฟล์  PowerPoint เป็นสไลด์ 35 ม .ม.  
เพ่ือใช้นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรได้ 

(8) วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์สั้น มักจะตัด
ตอนมาจากภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที่สำคัญ หรือต้องการนำมาแสดง 
มีความขบขัน หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการนำมาเผยแพร่ จากต้นฉบับเดิม แหล่งของวิดีโอคลิป 
ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา มิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย 
เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก สามารถส่งผ่านอีเมล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก หรืออาจจะ
หมายถึงภาพยนตร์สั้นแบบไหนก็ได้ ที่มีความยาวน้อยกว่ารายการโทรทัศน์ตามปกติ (โดยมากไม่เกิน 5-10 
นาที และที่พบบ่อยที่สุดคือประมาณ 1 นาที) 

(9) Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
หลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) 
ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และ โซเชียลเน็ต เวิร์ค 
แนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
สังคม ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น 
Facebook (เฟซบุ๊ก) Twitter (ทวิตเตอร์) Instragram (อินสตราแกรม)  และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้า
ไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบัน
สนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือทำได้ง่ายขึ้นมาก และเป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโนยี 
3 จี  4 จี และ 5 จี 

(10) เว็บไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้น เพ่ือนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพ่ือให้
สามารถเปิดไปยังเว็บเพจ(Web Page)ได้อย่างง่ายดายและถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) โดย
เว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้งเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมได้ฟรี และเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ จึง
จะเข้าใช้งานเว็บได้ ซึ่งข้อมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการนำเสนอของเจ้าของ
เว็บไซต์ การเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ ในลักษณะของเบราว์เซอร์ 

(11) เว็บเพจ (Web Page) ก็คือหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปของ HTML โดยจะนำเสนอข้อมูล
หรือเรื่องราวต่างๆเป็นหน้าๆ ไปและใช้การเชื่อมโยงเพ่ือให้สามารถคลิกไปหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าได้ง่ายขึ้น 

(12) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปของสื่อ
บันทึกข้อมูลประเภทสารแม่เหล็ก เช่น แผ่นCD,DVD flash drive เป็นต้น เป็นการบันทึกอักขระแบบ
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ดิจิตอลไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกและอ่านข้อมูล เป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) แสดงผลออกมาหลาย
รูปแบบตามที่โปรแกรมไว้ เช่น มีเสียง เป็นภาพเคลื่อนไหว สามารถให้ผู้เรียนมีปฏิสัม พันธ์ ปัจจุบันสื่อ
ประเภทนี้มีหลายลักษณะ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
e-Learning E-book เป็นต้น 

(13) YouTube (ยูทูบ)เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสียง(www.youtube.com)  
โดยในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพวิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านี้ให้
คนอ่ืนดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้นๆ และคลิป
ที่มาจากรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกกิ้ง คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube 
ส่วนมากเป็นไฟล์คลิปสั้นๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถ่ายทำโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์
ของ YouTube  

(14) YouTuber ก็คือคนที่สร้างรายได้จากการเป็น Creator บนเว็บไซต์ Youtube.com โดยที่
เราสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอลงในช่องของตัวเอง จนมีผู้ติดตาม เป็นสมาชิกเพ่ือชมผลงานของเรา ยิ่งถ้ามี
ผู้ติดตามเยอะ ๆ โอกาสที่เราจะดังหรือมีรายได้ก็สูงขึ้นตามไปด้วย แต่การเป็น YouTuber ก็มีหลากหลาย
สาย หลายสไตล์ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ท่องเที่ยว บิวตี้ เล่นเกม เป็นต้น 

(15) Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) คือผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล โดยเป็นผู้ที่ทำคอนเทนต์
เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Blog, Instagram, Facebook, YouTube แล้วมีคนสนใจติดตาม ยิ่งมี
ผู้ติดตามมากก็ยิ่งมีอิทธิพลมาก ผู้ติดตามส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงาน และ
มักคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ Influencer พูดโน้มน้าวใจได้ง่าย เพราะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและจริงใจกว่าสื่อ
โฆษณาของแบรนด์ต่างๆ 

(16) Content designer คือ อาชีพที่เก่ียวกับการผลิตเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสำหรับงานต่างๆ เช่น 
แสดงสินค้า Exhibition งานนิทรรศการต่างๆ จำพวก Digital Content Software หน้าที่  คิดและ
ออกแบบเนื้อหาของสื่อดิจิทัลที่ เข้ากับงานนั้นๆ ว่าจะใช้สื่ออะไรในการนำเสนอโดยต้องคำนึงถึง
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทลูกค้าที่ว่าจ้างเป็นหลักและให้สอดคล้องกัน คือ หากลูกค้าที่เป็นบริษัทว่าจ้าง
ต้องการทำนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จัก เราต้องเลือกว่าจะใช้สื่อแบบใดที่จะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เป็นต้น 

(17) Application ด้านสุขภาพ คือ โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านสุขภาพ ที่ออกแบบ
มาสำหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่เรารู้จักกัน  
ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้ พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมาย  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน เช่น สอนออกกำลังกาย บันทึกข้อมูล -ติดตามสุขภาพ 
เป็นต้น 

(18) บทสวดมนต์ ธรรมะและการฝึกสมาธิใน  Youtube จะมีข้อมูลเนื้อหา รวมถึงคลิป
ภาพยนตร์สั้นๆ คลิปที่มาจากรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ วิดีโอบล็อกกิ้ง พระ หรือบุคคลทั่วไป ที่เกี่ยวกับ
บทสวดมนต์ ธรรมะและการฝึกสมาธิ อาจจะเป็นคลิปสั้นๆ 1 – 10 นาที หรือ เป็นคลิปการสอนเป็นชั่วโมง
ก็ได ้

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/money-debt-management
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 ทั้งนี้การดำเนินการใช้หลักการตลาดของสังคม (Social Marketing) หรือในที่เข้าใจกับใน
รูปแบบของความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม( Corporate Social Responsility : CSR) และแก่น
ความหมายที่จริงของการตลาดในรูปแบบนี้ก็คือการสร้างสรรค์สังคม หรือการแบ่งส่วนของผลประกอบการ
กลับเข้าเพ่ือเข้าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งในถิ่นที่ตั้งอยู่หรือแม้กระทั่งสังคมโลกก็ตาม โดย
เป้าหมายของการทำเพ่ือสังคมนั้นนอกจากสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วนั้น 
การสร้าง Branding และภาพลักษณ์อันดีเพ่ือให้สังคมและกลุ่มผู้บริโภคจดจำได้ หรือเรียกได้ว่าเป็นการ
สร้างการตลาดแบบยั่งยืนทั้งต่อผู้ประกอบการและต่อชุมชนเอง “การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม” ตามเป้าหมาย
ของ Social Marketing นั้นทุกองค์กร ทุกแวดวงสามารถทำได้ แต่ละแวดวงนั้นเป้าหมายก็ใกล้เคียงกันนั่น
ก็คือการคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม หากจะหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาสักหนึ่งตัวอย่างนั้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็
คืออย่างเช่น การสร้างโฆษณาที่เชิญชวนให้รักเมืองรักบ้านเกิดรักทรัพยากรของประเทศ ผ่านโฆษณาทีวี
โทรทัศน์ และช่องทองที่กล่าวมาแล้ว   เป็นต้น 

กลยุทธ์ทางการตลาดด้านบริการประกอบด้วย หลัก 7 P ขออธิบายความหมายของสินค้าและ
บริการ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย 

1) สินค้า เป็นสิ่งที่จับต้องได้มีตัวตน (tangible) เป็นสิ่งที่ทำออกมาขาย วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ
เครื่องใช้ โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ 

2) บริการ นั่นจับต้องไม่ได้ (intangible) เป็นการทำกระบวนการอะไรซักอย่างให้ลูกค้า ไม่เหมือน
สินค้าที่ขายโดยตรง โดยเมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว อาจเกิดความประทับใจหรือไม่ ประทับใจกับสิ่ง
เหล่านั้น เช่น การท่องเที่ยว, บริการนวดสปา, การให้การบริการเสริมสวย หรือการตัดผม 

3) กลยุทธ์ทางการตลาดด้านบริการ มีส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีนำหน้าด้วยตัว P ๗ 
ตัวคือ 

3.1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ก็คือสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าหรือผู้บริโภค ในที่นี้หมายถึง หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีพุทธและหลักสูตรอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

3.2) ราคา (Price) หรือการกำหนดราคา การตั้งราคาของสินค้าหรือบริการ ในที่นี้ไม่ได้มี
ค่าใช้จ่ายที่เป็นบริการใดๆ 

3.3) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) คือช่องทางการขายหรือบริการ เป็นช่องทางที่ลูกค้าจะ
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้ ในที่นี้ มีการกล่าวถึงช่องทางต่างๆที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูล
และบริการต่างๆได้ดังเช่น สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 

3.4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การสื่อสารการตลาดเพ่ือทำให้ธุรกิจ
สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ในที่นี้
ได้แก่ การใช้หลักธรรมะในการเป้นแรงจูงใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นต้น 

3.5) People (บุคลากร คน) ในธุรกิจการบริการนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีบุคลากรที่ให้การ
บริการเหล่านั้น P ตัวนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรหรือคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง ทำให้
พนักงานจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งต่างกับสินค้าที่คนส่วนใหญ่จะอยู่ในขบวนการผลิตไม่ได้
ออกมาพบลูกค้าเหมือนกับการบริการ ดังนั้นการคัดเลือกคนที่เหมาะสมและฝึกอบรมอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า กลยุทธ์ที่ใช้ดังแสดงในแผนภาพ  
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การคัดเลือกพนักงานและการฝึกอบรม Uniforms หรือแบบฟอร์มชุดที่สวมใส่ 

 การกำหนดขั้นในการทำงานที่สัมพันธ์กับลูกค้า เช่น 7-11 ลูกค้าเข้ามาต้องพูดทักทาย สวัสดี
ก่อน หรือ เวลาลูกค้าจ่ายเงิน จะขายสินค้าอย่างอ่ืนไปด้วยหรือไม่ การจัดการด้านการต่อคิวและการรอใน
กรณีท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การรับมือกับลูกค้า การจัดการต่อคำบ่นหรือบริการที่แย่ 

อย่างไรก็ดีแม้เป็นการบริการ แต่ตัวพนักงานก็เหมือนเป็นตัวสินค้าในตัวเอง การที่จะทำให้พนักงาน
บริการที่ดีประทับใจลูกค้า เราก็ต้องดูแลพนักงานให้ดีด้วย อย่างน้อยค่าแรงและสวัสดิการก็ต้องยุติธรรมกับ
งานที่พนักงานทำเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในที่นี้มีการใช้กลยุทธ์ แรงจูงใจเรื่อง
ความก้าวหน้าในสายงานของคนทำงาน การเปิดโอกาสให้เลือกทำงานด้านที่ตนถนัดจริงๆ เป็นต้น 

3.6) Process (กระบวนการ) business process P ตัวนี้คือ กระบวนการในการให้บริการ  
โดยหัวใจสำคัญอีกประการของการให้บริการ คือขั้นตอนการให้บริการต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
เพ่ือพนักงานจะได้เข้าใจขั้นตอนการให้บริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน ว่าต้องทำอะไร อย่างไร ที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ที่ใช้ ในที่นี้คือมีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนทั้ง
เรื่องการวางแผนงาน โครงการ 

3.7) Process design การออกแบบกระบวนการ เป็นแผนหรือผังการให้บริการ การวัดผล
และตรวจสอบการให้บริการ การวิเคราะห์ทรัพยากรและการจัดสรรคน การวัดผลงาน และการเป็นค่า key 
performance indicators (KPIs) การทำคู่มือการดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการทำงาน ถ้า
ออกแบบดีๆ รวมถึงการเขียนคู่มือในการทำงาน แล้วสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานโดยแต่ละคน
อาจทำงานได้หลายอย่าง เช่น พนักงานเสริฟร้านอาหารสามารถรับออเดอร์ เช็ดโต๊ะ จัดโต๊ะ ค่าเงิน ลองดู
พนักงานในร้านฟาสต์ฟู้ดโดยเฉพาะช่วงดึก มีคนเดียวสามารถจัดการได้ทุกอย่าง 

นอกจากนี้ ถ้าออกแบบดีๆ ลดขั้นตอนในการทำงานบางอย่างได้ สามารถทำให้ลูกค้าใช้บริการ
เร็วขึ้น ไม่ต้องให้ลูกค้ารอนาน 

แผนภาพ กลยุทธ์ทางการตลาดด้านบริการประกอบด้วย หลัก 7 P  
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3.๘) Physical Evidence (องค์ประกอบทางกายภาพ) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือสิ่งที่
สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส และ 
ความรู้สึกทางร่างกาย ซึ่งผู้ใช้บริการจะสัมผัสสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้จากการมาใช้บริการ โดย Physical 
Evidence ของธุรกิจบริการ นี้จะเทียบได้กับ Packaging ของสินค้า สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ และความประทับใจให้กับลูกค้า  

ตัวอย่างของ Physical Evidence ป้ายแจ้งข้อมูล, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ, โต๊ะ และเก้าอ้ี,  
การแต่งกายของพนักงาน, เสียงและกลิ่นภายในร้าน, การตกแต่งร้าน, สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ร้าน, อุปกรณ์ที่
ใช้ในการให้บริการ , การจัดร้าน, อุณหภูมิ ความแออัดของร้าน หรือลักษณะรูปทรงอาคารร้านค้า เป็นต้น 
ลองนึกถึงสถานที่บริการเช่น ร้านนวดที่สภาพโทรม ๆ แถมภายนอกดูสกปรก แล้วจะมีลูกค้ารายไหนอยาก
เข้าไปใช้บริการ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่มีคนมากเกี่ยวข้อง ก็เป็นเหมือนการส่งมอบสิ่งที่จับต้องได้ให้กับลูกค้า 
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อลูกค้า มีสิ่งที่ควรมีพ้ืนฐานสำหรับการให้บริการในอุตสาหกรรมนั้นโดยที่ลูกค้าคาดหวังไว้
อยู่แล้ว เช่น ร้านอาหารอย่างน้อยต้องสะอาด มีที่จอดรถ ในที่นี้ มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานและ 
มีความร่มรื่น  

2. หลักเกณฑ์บุคคล/องค์กรต้นแบบสุขภาพพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1) บุคคลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยฯ 
(1) เป็นผู้ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  80%  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  5 วัน 
(2) สามารถถ่ายทอดความรู้ 3ส. 3อ. 1น. ในครอบครัว อย่างน้อย 60% ของจำนวนสมาชิก

ครอบครัว 
(3) มีสภาวะสุขภาพดี น้ำหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์

ปกติ หรือสามารถควบคุมได้ 
(4) ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) เป็นผู้มีศีลธรรมในการดำรงชีวิตและครองเรือน ได้แก่ การนำเอาหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือการ

บริหารตนเอง คือ อาจจะเริ่มต้นด้วยหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่ง โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือปรึกษาหารือ
สนทนาธรรมกับพระภิกษุที่แตกฉานเรื่องธรรมะต่างๆ แล้วยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจนำหลักการ
ปฏิบัติตามหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา 3 ขั้นตอนมาเป็นแนวทาง  คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่  

  5.1) การละเว้นการทำความชั่วทั้งปวง 
 5.2) การกระทำความดี 
 5.3) การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

หากบุคคลใดได้ปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนของหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาดังกล่าว เชื่อได้ว่าบุญบารมี
จากการประพฤติปฏิบัติจะบังเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นทางบุคลิกภาพของบุคคลนั้น คือ  
จะเป็นผู้มีความสุขุมเยือกเย็น หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส อารมณ์สดชื่นเบิกบานตลอดเวลา 

 นอกจากนั้น บุคคลต้นแบบควรยึดถือหลักธรรมะอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

1.  อริยสัจ 4   
 1) ธรรมที่ควรรู้ (ทุกข์) คือสภาพปัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือในจิตใจและเกิดผลไม่ดีขึ้นแล้ว หรือ 

ผลของกรรมเลว กรรมชั่ว ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเราจำเป็นต้องเพ่งพิจารณา ไตร่ตรองให้เข้าใจให้รู้อย่าง
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ถ้วนถี่ ละเอียดลออว่า ทุกข์ท่ีเราแบกอยู่เต็มบ่า เต็มอกขณะนี้นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเชื่อว่าในโลกนี้ไม่
มีอะไรบังเอิญ หรือไม่มีอะไรที่เกิดข้ึนลอย ๆ โดยไม่มีสาเหตุแห่งการเกิด  แต่ก็เดาได้เป็นเบื้องต้นว่า มันต้อง
เกิดจากการกระทำจากเจตนาไม่ดี หรือเกิดการทำตามเหตุชั่ว หรือเหตุเลวอย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นเราก็คง
ไม่แบกผลของการกระทำดังกล่าวจนหนักอ้ึงเต็มอก หรือเต็มบ่าอยู่อย่างนี้หรอก 

2) ธรรมที่ควรละ (สมุทัย)  เป็นสาเหตุแห่งการก่อให้เกิดการกระทำที่เลว ที่ชั่ว ที่ไม่ดี อันจะส่งให้
เกิดผลที่เป็นทุกข์หรือเป็นปัญหาแก่ชีวิต และจิตใจ ดังนั้นเราก็พอรู้แล้วว่า การทำตามเหตุที่เลว ที่ชั่ว หรือ
เหตุที่ไม่ดี ย่อมจะส่งให้เกิดผลเลว ผลชั่ว หรือผลที่ไม่ดี ไม่เป็นที่พึงประสงค์แก่ทุกชีวิตอย่างแน่นอน โดยไม่
ต้องสงสัย  ดังนั้นสมุทัย จึงเป็นสิ่งที่ควรละเว้น ไม่สมควรกระทำ เพราะมันเป็นสาเหตุที่ชวนให้กระทำชั่ว 
หากกระทำลงไปก็จะเกิดผลชั่วตามมาอย่างแน่นอน ตามหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า บุคคลใดทำดีเป็นเหตุย่อมได้
ดีเป็นผลตามมาตอบแทน  และ บุคคลใดทำชั่วเป็นเหตุก็ย่อมได้ชั่วเป็นผลตามมาตอบแทน  เช่นกัน 

3) ธรรมที่ควรเจริญ หรือควรปฏิบัติ  (มรรค)  คือแนวปฏิบัติที่ดีงาม  นับเป็นสาเหตุที่ดีที่เราเลือก  
ที่จะปฏิบัติ เป็นวิถีทาง เป็นครรลองที่เห็นสมควรว่าควรนำไปปฏิบัติ เพราะเราเชื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดี
เป็นเหตุ ย่อมได้รับดีเป็นผล เป็นการพัฒนาหรือเปลี่ยนอดีตที่ไม่ดี (ทุกข์) ซึ่งเราพอจะทราบแล้วว่ามาจาก
การกระทำตามเหตุที่ไม่ดี (สมุทัย)  ทุกข์และสมุทัย จึงเป็นเพียงอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนให้เปลี่ยนแปลงการ
กระทำในปัจจุบัน(มรรค) เพราะมรรคหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม หากทำลงไปก็เชื่อแบบหวังผลได้เลยว่าจะ
ได้รับผลดี มีความสุข หรือเป็นสภาพที่คลี่คลาย ไม่มีปัญหาอีกต่อไป ซึ่งก็คือ ความดับทุก (นิโรธ) นั่นเอง 

4) ธรรมที่ควรบรรลุ หรือธรรมที่ควรเข้าให้ถึง (นิโรธ)  มีสภาพเป็นผลที่ดี ที่สำเร็จ หรือผลที่น่าพึง
พอใจ สภาพที่ผ่อนคลายปัญหาให้เบาบางลง จนหมดสิ้นไปในที่สุด       สรุปว่านิโรธ เป็นผลจากการการ
กระทำดีเป็นเหตุ (มรรค)  ซึ่งทำให้เกิดผลดี (นิโรธ) ดังที่เห็น นิโรธจึงเป็นผลดีที่เกิดจากการทำตามเหตุที่ดี 
(มรรค) นั่นเอง 

 สรุป ผลชั่วที่เป็นทุกข์ หรือผลที่มีปัญหา (ทุกข์) ได้เกิดขึ้นและเป็นอดีตเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งคาดได้ว่ามาจากการทำตามเหตุที่ชั่ว (สมุทัย) ทั้งทุกข์และสมุทัย เป็นเพียงอดีต ประโยชน์จึงเป็นได้
เพียงบทเรียน เพื่อการทำดีในปัจจุบัน (มรรค) ส่วนผลของการทำดีนั้นจะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้ (นิโรธ) 
อริยสัจ 4 จึงกระทำได้เพียงข้อเดียว คือ มรรค ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติหรือวิถีการกระทำที่ดีในปัจจุบัน  
อันจะทำให้เกิดผลดี (นิโรธ) จนหมดปัญหาในที่สุด 
 
2. ไตรสิกขา คือขบวนการการศึกษา ๓ องค์ประกอบ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของดุลยภาพของชีวิต 
ประกอบด้วย 
        ๑) ศีล หรือขบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย) เพื่อให้เกิดวาจาชอบ การกระทำชอบและการประกอบ
อาชีพชอบ เป็นแนวทางและกรอบท่ีกำกับการกระทำหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเอง 
         ๒) สมาธิ หรือขบวนการฝึกอบรมจิตสำนึกเพ่ือให้เกิดความเพียรชอบ การระลึกชอบและมีจิตสำนึก
ที่ชอบ เป็นขบวนการเพ่ือให้จิดมีการพัฒนาความสำนึกเพ่ือความสมดุลทั้งจิตและกาย เป็นขบวนการ
เกื้อหนุนให้สิ่งที่รับเข้ามาในชีวิตดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 
         ๓) ปัญญา หรือขบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่งจะ
ยังผลให้เกิดมีทัศนะ ความเชื่อ ค่านิยมที่ถูกต้อง มีความดำริตริตรองที่ชอบ ปัญญาเป็นตัวควบคุม
กำหนดการรับชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ชีวิต 
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3. พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน 
เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์  

พรหมวิหาร 4 ได้แก่ 
3.1) เมตตา: ความปราถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข

เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค 
ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และความสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 

3.2) กรุณา: ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิด
ความไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความ
ทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

-   ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การ
เจ็บไข้ ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 

-   ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อ
ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่
รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

  3.3) มุทิตา: ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่น
ได้ดีกว่าตน เช่น เห็นเพ่ือนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลน หรือ
หมึกไปป้ายตามเสื้อกางเกงของเพ่ือนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะ เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่
มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 

 3.4) อุเบกขา: การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใคร
ทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผู้กระทำ เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ำเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น 
เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรม 
4. เบญจศีล หมายถึง ศีล 5 ข้อ เป็นการรักษาเจตนาที่จะควบคุมกาย และวาจาให้เป็นปกติ คือ ไม่ทำบาป 
โดยการละเว้น 5 ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักขโมย ละเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจากการเสพสุรา 

เบญจศีล เป็นเครื่องรักษาเจตนาที่จะควบคุมกาย และวาจาให้เป็นปกติ คือ ไม่ทำบาป โดยการละ
เว้น 5 ประการ คือ 

1) ปาณาติบาต คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ และการเบียดเบียนสัตว์ 
 2) อทินนาทาน คือ ละเว้นจากการลักขโมย ปล้นจี้ ฉกชิง วิ่งราว เป็นต้น 
 3) กาเมสุมิจฉาจาร คือ ละเว้นจากการประพฤติผิด ล่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่น 
 4) มุสาวาท คือ ละเว้นจากการพูดปด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด 
 5) สุราเมระยะ คือ ละเว้นจากการเสพสุรา เพราะเป็นสาเหตุให้ทำผิดศีลข้อ 
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5. เบญจธรรม เป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติ มี 5 ประการ ได้แก่ 
 1) เมตตากรุณา คือ บุคคลใดที่มีเมตตาย่อมไม่ฆ่า หรือเบียดเบียนสัตว์ ด้วยรู้ดีว่าทุกชีวิตย่อมมี 
ความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับเรา ทำให้ไม่ผิดศีลในข้อที่ 1 
  2) สัมมาอาชีพ คือ ประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได้ รู้จักใช้จ่าย และท่ีสำคัญรู้จักคำว่าพอดี และมี
หิริโอตตัปปะ คือ ความละอาย และเกรงกลัวต่อผลของบาป จึงทำให้ไม่ผิดศีลข้อที่ 2 
 3) ความสำรวมอินทรีย์ คือ ระมัดระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทำให้ ความใคร่ในกามคุณ คือ 
การติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลดน้อยลง เมื่อความสำรวมเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่ผิดศีลข้อที่ 3 
 4) ความซือ่สัตย์ คือ การพูดความจริง เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดการมุสาวาท ทำให้ไม่ผิดศีล ข้อที่ 4 

5) สติ คือ การรู้สึกตัว ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกุศล ทำให้ชีวิตไม่ประมาท เพราะรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว ทำ
ให้ไม่เกลือกกลั้วกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำ เช่น สุราเมื่อคนดื่มกินก็ทำให้มึนเมาและขาดสติ การมีสติจึงทำ
ให้ไม่ผิดศีลข้อที่ 5 

6. ฆราวาสธรรม  
 1) สัจจะ: ความจริง  
 2) ทมะ: รู้จักควบคุมอารมณ์  
 3) ขันติ:  อดทนอดกลั้น  
 4) จาคะ:  ความเสียสละ   

7. สังคหวัตถุ : ธรรมยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่น  
 1) ทาน: การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 2) ปิยวาจา:  พูดจาไพเราะ  
 3) อัตถจริยา: บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
 4) สมานัตตตา: ความเสมอต้นเสมอปลาย 
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หลักเกณฑ์บุคคล/องค์กรต้นแบบสุขภาพพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคคลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยฯ 
 1.1 เป็นผู้ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. ได้คะแนนไม่น้อย

กว่า  80%  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  5 วัน 
 1.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ 3ส. 3อ. 1น. ใน

ครอบครัว อย่างน้อย 60% ของจ านวนสมาชิก
ครอบครัว 

 1.3 มีสภาวะสุขภาพดี น้ าหนัก รอบเอว ดัชนี
มวลกาย น้ าตาลในเลือด ความดันโลหิตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ หรือสามารถควบคุมได้ 

    1.4 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    1.5 เป็นผู้มีศีลธรรมในการด ารงชีวิตและครอง
เรือน ได้แก ่

1.5.1 เบญจศีล   5 ข้อ  
                  - ละเว้นจากการฆ่าสัตว์  

-  ละเว้นจากการลักขโมย  
-  ละเว้นจากการประพ ติผิดในกาม 
-   ละเว้นจากการพูดปด  
-   ละเว้นจากการเสพสุรา 

  1.5.2 เบญจธรรม เป็นหลักธรรมที่ควร
ปฏิบัติ มี 5 ประการ ได้แก่ 

 -  เมตตากรุณา  
-  สัมมาอาชีพ  

- การส ารวมในกาม 
- ความซ่ือสัตย์  
-  สติสัมปชัญญะ 

2.ครอบครัวต้นแบบ 

3. หมู่บ้าน / 
ชุมชนต้นแบบ 

4.ต าบลต้นแบบ 

5. อ าเภอต้นแบบ 

6.จังหวัดต้นแบบ 

2.1 ร้อยละ 70 ของจ านวนสมากชิกในครอบครัว  มีการปฏิบัติตามเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. 
และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 .2 ร้อยละ 70 ของผู้ป วยและกลุ่มเสี่ยงในต าบล ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. มีการปลูกผัก/ผลไม้
บริโภค ในครัวเรือนอย่างน้อย 5 ชนิด 

3.1 คณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. 
ด้วยเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป วยและกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.  

4.1 ร้อยละ 70 ของจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในต าบล มีการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. ด้วย
เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป วยและ
กลุ่มเสี่ยงในต าบล ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.  

5.1 ร้อยละ 70 ของจ านวนต าบลทั้งหมดในอ าเภอ  มีการขับเคลื่อนโครงการ   สธทศ. ด้วย
เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
5.2 ร้อยละ 70 ของผู้ป วยและกลุ่มเสี่ยงในอ าเภอ ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.  
5.3 มีการประชุมคณะกรรมการการพั นาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงาน สธทศ. 
5.4 และมีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  วิถีไทย        วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการขยายพื้นที่ในการด าเนินงาน 

6.1 มีอ าเภอต้นแบบฯ ร้อยละ 70 ของอ าเภอในจังหวัด 
6.2 มีการประชุมคณะกรรมการการพั นาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอ าเภอสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ทุก 2 เดือน 
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ครอบครัวต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   มีลักษณะดังนี้  
1. ผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติ 3ส. 

3อ. 1น. สัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามนาฬิกาชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 70 
2. สมาชิกในครอบครัวดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
     2.1) มีการปลูกผัก/ผลไม้บริโภค ในครัวเรือนอย่างน้อย 5 ชนิด 
     2.2) มีความสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้มา และใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ รู้จัก

ประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย และ
โปร่งใส ไม่ทะเยอทะยานต่อสู้ และเบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

     2.3) ประกอบสัมมาชีพ พ่ึงตนเองในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ในการสร้างฐานะ และการเก็บ
รักษาทรัพย์ที่หามาได้ เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในยามจำเป็น 

3. สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาในครอบครัวและมีส่วนร่วมกับชุมชน 

หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะดังนี้ 
1. มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. ด้วยเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว/
ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารบ้านเรือนและชุมชน ให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย มีความร่วมมือ สมัคร
สมานสามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 70 ของจำนวนที่มีอยู่
ในหมู่บ้าน ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. สัปดาห์ละ 3 – 5 วัน มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามนาฬิกาชีวิต
เฉลี่ยร้อยละ 70 

3. มีครอบครัวต้นแบบ ร้อยละ 70 ของจำนวนครอบครัวที่อาศัยอยู่ประจำในหมู่บ้าน 

ตำบลต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ตำบลที่มีลักษณะดังนี้  
๑. ผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 70 ของจำนวนที่มีอยู่

ในตำบล ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. สัปดาห์ละ 3 – 5 วัน มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามนาฬิกาชีวิต
เฉลี่ยร้อยละ 70 

2.ร้อยละ 70 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในตำบล มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ สธทศ. ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัว/ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารบ้านเรือนและชุมชน ให้มีความน่าอยู่และ
ปลอดภัย มีความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อำเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
อำเภอที่มีประชากรปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ 

ตามหลักการ 3ส.(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)  3อ.(อาหาร  ออกกำลัง อารมณ์-วิถีธรรม) 1น.(นาฬิกา
ชีวิตวิถีธรรม) อย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จนมีผลตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
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1. ผู้มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 70 ของจำนวนที่มีอยู่
ในอำเภอ ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. สัปดาห์ละ 3 – 5 วัน มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามนาฬิกาชีวิต
เฉลี่ยร้อยละ 70 

2. เป็นอำเภอพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ และคณะกรรมการ พชอ./พชข. มีการประชุมทุก ๒ 
เดือน เป็นอย่างน้อย มีการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเครื่องมือ 3ส.  3อ. 1น. และมีศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถี
ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการขยายพื้นที่ในการดำเนินงาน 

3. ร้อยละ 70 ของจำนวนตำบลทั้งหมดในอำเภอมีแกนนำองค์กร ภาคีเครือข่าย หมู่บ้าน /ชุมชน 
(บ.) วัด (ว.) โรงเรียน (ร.) สถานบริการสาธารณสุข (ส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.) และองค์กร อสม.
(อ.) รวมเรียกว่าแกนนำองค์กร บวร.สออ. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิ ถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ด้วยเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 

มีครอบครัว/ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารบ้านเรือนและชุมชน ให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย  
มีความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

จังหวัดต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
มีอำเภอต้นแบบฯ ร้อยละ 70 ของอำเภอในจังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  ทุก 2 เดือน 

3. การจัดตั้งและพั นาอำเภอต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
 สนับสนุนให้เกิดอำเภอต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงใน ๑๓ เครือข่าย โดยประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการอำเภอต้นแบบ และศูนย์การ
เรียนรู้สุขภาพดีฯและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและดำเนินการอำเภอต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้
สุขภาพดี (๕๐,000 บาท/ศูนย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

แผนภาพศูนย์การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด  (คปสจ.) 

 คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
อำเภอ (คปสอ.) 

 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) 

 

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
(พชจ.) 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาล
สุขภาพตำบล         
(รพสต.) / สถานี
อนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ (สอน.) 

องค์กรภาคีเครือข่าย บวร.
สออ.องค์กรภาคเีครือข่าย 
ประกอบด้วย หมู่บ้าน วัด 
ศาสนสถานเพื่อสุขภาพ 
โรงเรียน สถานบริการ
สุขภาพ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)  คณะกรรมการ

หมู่บา้น ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 

ศูนย์การเรียนรู้และ
นวัตกรรมสุขภาพดี  
วิถีใหม่  วิถีธรรม   

วิถีไทย  วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

(ศูนย์ สธทศ.) 

 

บุคคล /ครอบครัว        
ต้นแบบ สธทศ. 

คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

อำเภอ 

ตำบล 

หมู่บ้าน 

เขตสุขภาพ 

จังหวัด 

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/180816153441454120.pdf
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4.  การขยายพื้นที่อำเภอต้นแบบ สธทศ. ตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีตัวอย่างอำเภอต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย ์
กรอบแนวคิด 

กระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายพ้ืนที่  โครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ของผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งปัญหาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.หนองก่ี ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
ต.เย้ยปราสาท ต.ทุ่งกระเต็น 

ต.เมืองไผ่ ต.ท่าโพธิ์ชัย 
ต.ดอนอะราง ต.โคกสูง 
ต.โคกสว่าง ต.บุกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับ

อำเภอ 

คณะกรรมการอำเภอต้นแบบ 

 

สร้างวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.)            
(๗ คน ต่อ ๑ อำเภอ)  ประกอบด้วย  
๑) ปลัดอำเภอ  
๒) สาธารณสุขอำเภอ และ/ผู้ชว่ย

สาธารณสุขอำเภอ 
๓) พยาบาลวิชาชีพ และ/หรือผู้รับผิดชอบ

งาน NCD 
๔) นักวิชาการสาธารณสุข (๑-๓ จาก สสอ.) 
๕) หัวหน้าพยาบาล หรือผูแ้ทน, รพช 
๖) ผู้รับผิดชอบงาน NCD หรือผู้แทน, รพช 
๗) ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย          

(๔-๖ จาก รพช.)  
 

สร้างวิทยากรระดับตำบล (ครู ค.) ได้แก่ 
แกนนำ บวร สอ. อสม.  (๘ คน ต่อ ๑ 
ตำบล) จำนวน 10 ตำบล รวม 100 คน  
ประกอบด้วย 
๑) กำนัน และ/หรอืผู้ใหญ่บ้าน และ/หรอื
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
๒) พระภกิษุ และ/หรือ ผู้นำศาสนาอื่นๆ 
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา 
๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล  
๕) ปลัดเทศบาล และ/หรือองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  
6) อาสาสมัครสาธารณสุข (ตำบลละ ๓ คน) 

การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุม โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
๑) อบรมวิทยากรระดับอำเภอและระดบัตำบล 
๒) อบรมผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนทั้งหมด 
จากประชากรแต่ละตำบลของอำเภอหนองลี่ 
 

๑) พัฒนานโยบายจังหวัดบุรีรัมย์สุขภาพดี วิถธีรรม 
วิถีไทย  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ขับเคลื่อนการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับพื้นที่ ระดับอำเภอและระดับเขต 
๓) ชาวบุรีรัมย์ ลดอว้น ลดพุง ลดโรค 
๔) ลดด่ืมสุรา ลดสูบบุหรี ่
๕) ลดผู้ป่วยไตวายระยะฟอกไต 
๖) ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
 
 

การบูรณาการงาน/คน/สิ่งของ/พื้นที่/เวลา 
งบประมาณจากสว่นราชการ กองทุนสุขภาพ ตำบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  
องค์กรประชาชน ในการร่วมดำเนินงาน 

 
อำเภอหนองกี่สุขภาพดี วิถธีรรม วิถีไทย  

วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
อำเภอหนองกี่พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

ตำบลสุขภาพ 

และคณุภาพชีวิตดี วิถีธรรม  

วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(นำรอ่ง) 

 

ผลลัพธ์และผลกระทบ 
๑.วิทยากรอำเภอและตำบลมีสมรรถนะ 

ในการอบรมและบริหารจัดการ
เผยแพร่ขยายผลโครงการ 

๒. ประชากรเป้าหมายมีภาวะความ
เป็นอยู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

       2.1 ลดอัตราการเกิดโรคเร้ือรัง
และปัญหาสขุภาพและ
คุณภาพชีวิต 
รายใหม ่

       2.2 ลดการเกิดโรคแทรกซ้อนใน  
             ผู้ปว่ยโรคเรื้อรังและอื่นๆ 
       2.3 ลดความถี่ในการไปพบแพทย์ 
             ลดการแออัดในโรงพยาบาล 

๒.๔ ลดปริมาณการใช้ยารักษา
โรคเรื้อรัง 

       ๒.๕ ลดค่าใช้จา่ยในการสร้างเสริม 
สุขภาพปอ้งกันและรักษา
โรคเรื้อรังของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม   

๓. มีอำเภอต้นแบบสุขภาพและคุณภาพ   
    ชีวิตดีเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผล 
    ยั่งยืน 
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5. การจัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ.   
ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (ศูนย์ สธ

ทศ.) หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์  สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ 
เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแบบ
พ่ึงตนเอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

 รูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มี
องค์ประกอบดังนี้ 

1. โลโก้ สัญลักษณ์ นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

 
2. ป้ายแนะนำสถานที่ตั้งศูนย์และบอกทางประชาสัมพันธ์  สถานที่ตั้งและเบอร์โทรติดต่อ 
3. โลโก้ สธทศ+ความหมายตรงปากทางเข้า 

• สิ่งโดนตาโดนใจ ข้อความสั้นๆ กระชับ อ่านแล้วรู้สึกว่าต่าง 
• ภาพสื่อความหมาย 

๔. ความหมายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 –  

      2570 
๖. กลไกการขับเคลื่อน 
๗. โครงการ องค์กรร่วมขับเคลื่อนการสร้างคนไทยสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ 

     พอเพียง     
๘. เครื่องมือสร้างคนไทยสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3ส. 3อ. 1น.   
๙. ป้ายไวนิลความหมายคำสำคัญ  
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๑๐. ป้ายโลโก้การสร้างพลังจิต เสริมพลังกายในกลุ่มวัยต่างๆ   ดังนี้ 
๑๑. การจัดสถานที่ 
      ห้องประชาสัมพันธ์ + มุมรับแขกและลงทะเบียนแนะนำโครงการ 

• โต๊ะ/ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
-  สมุดเยี่ยม/ ลงทะเบียน 

                - แผ่นพับแนะนำโครงการ 
๑๒. โซนนิทรรศการ  
 ๑๒.๑ ป้ายโซน  
 
 
 
 

๑๒.๒ มุม 3 ส. 
1ส.: สวดมนต์ 
๒ส.: สมาธิ 
๓ส.: สนทนาธรรม   
1อ.: อาหาร วิถีพุทธ   
๒อ.: ออกกำลังกาย วิถีพุทธ 
๓อ.: อารมณ์ วิถีพุทธ         
1น.:  นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ 

๑๓. นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 
๑๔. มุมสะท้อนความคิดภาพรวม ทำไมต้อง สธทศ.  

๑.  ประวัติ/ นโยบาย ที่มาของ สธทศ. (โปรเตอร์สวยๆ)  
๒.  ผลการดำเนินงานโครงการ และพ้ืนที่ดำเนินการ ภาพกิจกรรมการอบรมที่สวนนงนุช 

              และพ้ืนที่อ่ืน   
๓.  เครือขา่ยศูนย์การเรียนรู้ สธทศ. ที่ใดบ้าง  
๔.  หลักสูตรการอบรม/ เรียนรู้ สธทศ.  
๕.  ห้องสมุด สธทศ. / มุมรวบรวมสื่อความรู้และวิชาการของ สธทศ. 

- โต๊ะสำหรับนั่งประชุม/ อ่านหนังสือ 4 – 6 ที่นั่ง  
- ตู้เก็บเอกสารสื่อความรู้ 
- มุมสื่อออนไลน์/ มุม Download E-book 
- Computer + จอ LCD projector สำหรับสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

๖.  มุม Self 
-   checkup station “มุมประเมินสุขภาพตนเอง” 
- อุปกรณ์ตรวจคัดกรอง + ความรู้และความสำคัญของการคัดกรองสุขภาพ 

  แต่ละอัน  
๗. BP/ ชีพจร 

3ส.  3อ.  1น. 
เครื่องมือสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่เพื่อคนไทย 
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๘. เครื่องชั่งน้ำหนัก + ที่วัดส่วนสูงอัตโนมัติ 
๙. มุมวัดรอบเอว 
๑๐. มุมตรวจสมรรถภาพร่างกายง่ายๆ เช่น ความอ่อนตัว 
๑๑. มุมบริการตรวจคัดกรององค์ประกอบร่างกาย 

- แบบประเมินพฤติกรรม 3 ส. 3 อ. 1 น. (เอกสาร/ E-file) 
- โปรแกรมการบันทึกพฤติกรรมแปลผลวินิจฉัยความเสี่ยงสุขภาพพร้อม 

  คำแนะนำในการใช้ 3ส. 3อ. 1น. 
- รู้ตัวเลข รู้ความเสี่ยง แบบประเมินความเสี่ยงเบาหวาน/ ความดัน/  

  ความเครียด/ความสุข/  CKD risk/ CVD ris 



๑๖๘ 
 

บทที่ 10  
การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

(นำหลักสูตรมาตรฐานที่ทำแล้ว มาปรับตามบริบทของพื้นที่ ตามสถานการณ์ปัญหากลุ่มประชากร)              
(พัฒนาสื่อ E-BOOK VDO CLIP/ช่องทาง You tube  facebook ZOOM MEETING Application)  

 

 
           การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  ได้มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตร 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.   
โดยมีหน่วยเรียนรู้ทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามรายละเอียดดัง
แผนภาพหน่วยการเรียนรู้หลักสูตร สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.แผนภาพหน่วยการเรียนรู้หลักสูตร สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
       (วิถี สธทศ.)    

 หลักสูตรสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

1)  มีความรู้ความเข้าใจการดูสุขภาพตนเองด้วยวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
2)  มีเจตนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  
3) มีทักษะและสามารถถ่ายทอดในการนำไปปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ด้วยหลักสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  วิชาแกน (Core Module) กรอบแนวคิดและ
หลักการดูแลสขุภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
(3ส. 3อ. 1น.)  ได้แก่ 
1.1 สถานการณ์ การป้องกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง และแนวทางการ

ดูแลสุขภาพองค์รวม วิถีธรรม ของโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 

1.๒ โครงการพัฒนากลไกสนับสนนุวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย 
สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓  สญัลักษณ์และคำนิยามสำคญัของโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (วิถี สธทศ.) 

1.4  เตรียมความพร้อมกาย-จิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
1.5  หลักการและเหตุผลการดูแลสุขภาพตนเองด้วย วิถีธรรม วิถีไทย วิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.6  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการสรา้งสุขภาพ 
1.7  การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการสร้างพลังจิต เสริมพลังกาย เพื่อ

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ียั่งยืน 
1.8  การนำหลักการแพทย์ผสมผสานกับวิถีธรรม วีถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

1.9  เครื่องมือการดูแลสุขภาพตนเองด้วยเครื่องมือ ๓ส. ๓อ.๑น. 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
วิชา 3ส. . 

2.1 สวดมนต ์
2.2. สมาธ ิ
2.3 สนทนาธรรม 

  

  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
วิชา 3อ.      
  3.1 อาหาร 
  3.2 ออกกำลังกาย   
  3.3 อารมณ ์
  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
วิชา 1น.  

4.1 นาฬิกาชีวิต 
  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
วิชา การบริหารจัดการหลักสูตร 

5.1 การออกแบบชีวิตตนเองตามหลักวิถี สธทศ 
5.2 จดัทำแผนงานโครงการบรูณาการในการ 
     ดำเนินงาน 
5.3 พัฒนาหลักสตูรและแนวทางการ
ดำเนินงานเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ด้วย
เทคโนโลยี/สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๕.๔ การติดตามประเมินผล 
5.5  การถอดบทเรียน 
5.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผล 
5.7  แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

โครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดีวถิีใหม่ 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๗๐ 
 

2.  ผังโครงสร้างคณะกรรมการ สธทศ. ระดับพื้นที่  ให้ใช้โครงสร้างที่แต่งตั้ง สธทศ. เดิมอยู่แล้ว  
หากจังหวัดใดมีความจำเป็น ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมก็สามารถดำเนินการได้ 

3.  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมายจัดทำแผนการ
อบรมองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สออ. และผู้ป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โดยเน้นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลและหรือความดันโลหิตสูงไม่ได้ ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของวิทยากรบวร.สออ. และศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอพียง มีดังต่อไปนี้ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรบวร.สออ. และศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดีวิถี

ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอพียง 
ในระหว่างการอบรมวิทยากรทุกระดับ แกนนำองค์กรภาคีเครือข่าย บวร .สออ. และคณะกรรมการ         

ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม สธทศ. โครงการอบรมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง            
ได้มอบหมายให้แต่ละระดับของวิทยากรและองค์กรร่วมมือร่วมใจนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การอบรมไปดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
ติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลงาน การแนะนำ สนับสนุน เสริมพลังและฝึกทักษะ (Coaching) 
วิทยากรและฝึกหรือองค์กรในระดับถัดลงไปตามลำดับจนถึงผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 
 
 

ลำดับ 
ประเภทวิทยากร/         

องค์กรภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อน อสม./           

ผู้มีภาวะเสี่ยง/ผู้ป่วย 

 
องค์ประกอบ/เป้าหมาย 

 
บทบาทหน้าที่และ 

ความเชื่อมโยงสนับสนุน 

 
1 

 
วิทยากรส่วนกลาง  

วิทยากรเดิม (อบรมต่อยอด) 10 คน  
นักวิชาการจากสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  6 คน  จากกรมอ่ืนๆ  
9 กรม x 3 = 27  คน 

 
วิทยากรเดิมอบรมวิทยากรรุ่นใหม่ 

 
2 

 
วิทยากรระดับเขตสุขภาพ  

 
นักวิชาการของสำนักงานเขตสุขภาพเขตละ 
4 คน x 13 เขต    รวม  52  คน 

อบรมวิทยากรจังหวัดร่วมกับวิทยากร
ส่วนกลาง  
ติดตาม – ประเมินผล - แนะนำ – 
สนับสนุน – เสริมพลังฝึกทักษะแก่
วิทยากรจังหวัด รวมเรียกกิจกรรม
กลุ่มนี้ ว่า Coaching 
 
 

ตารางบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรบวร.สออ. และศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอพียง 

  
       (วิถี สธทศ.)    
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ลำดับ 

ประเภทวิทยากร/         
องค์กรภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อน อสม./           

ผู้มีภาวะเสี่ยง/ผู้ป่วย 

 
องค์ประกอบ/เป้าหมาย 

 
บทบาทหน้าที่และ 

ความเชื่อมโยงสนับสนุน 

 
3 

 
วิทยากรระดับจังหวัด  

นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
77 จังหวัดๆ ละ 3 คน และจาก รพศ./
รพท. 77 จังหวัดๆ ละ  3 คน รวม  462 
คน 

อบรมและดำเนิ นการ Coaching        
แก่วิทยากรอำเภอด้วยการสนับสนุน
ของวิทยากรเขตสุขภาพ 

 
4 

 
วิทยากรระดับอำเภอ  

นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพและแพทย์แผน
ไทยจากสำนักงานสาธารณสุขจำนวน 3 คน 
และโรงพยาบาลชุมชน 3  คนต่อ 1 อำเภอ/
จังหวัด รวม 77 อำเภอๆ ละ 6 คน รวม 
462  คน 
 

อบรมและดำเนิ นการ  Coaching        
แก่แกนนำองค์กรภาคี เครือข่ าย         
บ วร .สออ . และ อสม . ด้ วยก าร
สนับสนุนของวิทยากรจังหวัด 

5 แกนนำองค์กรภาคี
เครือข่าย บวร.สออ. 
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ สธทศ. 

แกนนำหมู่บ้าน(บ.) วัด(ว.) หรือศาสนสถาน 
โรงเรียน(ร.)  รพ.สต/รพ.ชุมชน(ส.)  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ .) อสม .(ประธาน 
ผู้ แทนชุมชน อสม .ตำบล ) รวม 6  คน       
ต่อ 1 ตำบล/อำเภอ/จังหวัด รวม 462  คน 

1.  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ สธทศ. ในตำบล 

2.  สรรหางบประมาณจากกองทุน
สุขภาพตำบลในการขยายพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย 

3.  ดำเนินการ Coaching ผู้มีภาวะ
เสี่ยงและผู้ป่วย ให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยการปฏิบัติ 3ส.        
3อ. 1น. อย่างต่อเนื่อง 

4. สนับสนุนคณะกรรมการ
ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาดู
งานของผู้มาศึกษาดูงาน 

6 ศูนย์การเรียนรู้และ
นวัตกรรม สธทศ. ตำบล 

คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ 15 คนต่อ 
1 ตำบล/อำเภอ/จังหวัด 77 จังหวัด รวม
จำนวน 77 ศูนย์ฯ มีกรรมการ 1,155 คน 

1.  จัดนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้วิชาการ สธทศ. กิจกรรม
และผลการดำเนินการโครงการ 

2. จัดรูปภาพและสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทางอิเล็กทรอนิก เผบแพร่ขยาย
ผลการดำเนินงาน 

3.  จัดการศึกษาดูงานในพื้นที่
โครงการฯ 
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ลำดับ 

ประเภทวิทยากร/         
องค์กรภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อน อสม./           

ผู้มีภาวะเสี่ยง/ผู้ป่วย 

 
องค์ประกอบ/เป้าหมาย 

 
บทบาทหน้าที่และ 

ความเชื่อมโยงสนับสนุน 

7 ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

จำนวน 50 คนต่อตำบล/อำเภอ/ จังหวัด 
รวม 77 จังหวัด  = 3,850 คน 

1. เรียนรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
การดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาตนและครอบครัวเป็นแบบ
สุขภาพดี วิถี สธทศ. 
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การพัฒนานโยบายสุขภาพดีวถีิใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นนโยบายระดับชาติ   

 
 

บทที่ 11 
การพัฒนานโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  

 ให้เป็นนโยบายระดับชาติ   

        การพัฒนานโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  ให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนตามนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย           
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วง 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ 2564-2566 ต่อยอดและขยายผล เพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็นนโยบายระดับชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
(สธทศ.)  ในช่วงเวลา พ.ศ 2567 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้   

1) รวบรวมผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินงานทุกโครงการที่ขับเคลื่อนตามนโยบายสุขภาพ
ดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๖ รวมทั้งผลการวิจัยต้นทุนการดำเนินงานโครงการระดับตำบล จัดทำเป็นเอกสารผลการดำเนินงาน
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอต่อเวทีสัมมนาวิชาการสุขภาพดีวิถี ใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย                      
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  

2) จัดสัมมนาวิชาการนโยบายแห่งชาติ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง        
(สธทศ.)  ระดับชาติ นำเสนอสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการโครงการตามนโยบายสุขภาพดี     
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และโครงการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่าง
กันทั้งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

3) รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานผลการสัมมนาวิชาการนโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่    
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)  ระดับชาติ 

4) จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานตามข้อ ๑1.1 และผลการสัมมนา
วิชาการ นโยบายแห่งชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (สธทศ.) ระดับชาติ              
ดังรายละเอียดข้อ 11.๒ และข้อ 11.๓ 

5) จัดทำรายงานผลการถอดบทเรียน  
6) จ้างผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำร่างนโยบายชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

(สธทศ.)        
7) นำเสนอร่างนโยบายชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)                      

ต่อคณะอนุกรรมการแผนงานและวิชาการ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการอำนวยการฯ ตามลำดับ 

8) นำเสนอร่างนโยบายที่ผ่านการพัฒนาร่วมกันแล้ว เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

9) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิ ถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10)  ดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเป็นนโยบายระดับชาติสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม             
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 
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ภาคผนวก 
ผนวก 1  กำหนดโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการขับเคลือ่นโครงการทกุระดับ 
ผนวก 2 คำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลือ่นนโยบาย สธทศ. 
ผนวก 3 คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานฝา่ยเลขานุการและประสานงานการขับเคลื่อน         

 นโยบาย สธทศ. 
ผนวก 4 โครงสรา้งองค์กรภาคเีครอืข่ายบูรณาการขับเคลือ่นนโยบาย สธทศ.  
 ภาครัฐทุกระดับ 
ผนวก 5 โครงสรา้งองค์กรภาคเีครอืข่ายบูรณาการขับเคลือ่นนโยบาย สธทศ. 
 ภาคเอกชนทุกระดับ 
ผนวก 6 เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี 
 วิถีใหม่ 

 



๑๗๕ 
 

 
ผนวก 1   

กำหนดโครงสร้างองค์กรบริหาร
จัดการขับเคลื่อนโครงการทุก

ระดับ 



๑๗๖ 
 

ผนวก 1  กำหนดโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ 

  
 

 
 

แผนภาพโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกระดับ 

   นางอจัฉรา  นิธิอภญิญาสกุล         รองประธานกรรมการ   
   สาธารณสขุนิเทศก ์เขตสขุภาพที่ ๙ 



๑๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 2 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ.



๑๗๘ 
 

ผนวก 2  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ



๑๗๙ 
 

 

 
 
 

ผนวก 3 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 
การขับเคลื่อนนโยบาย สธท



๑๘๐ 
 

ผนวก 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานงานการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 

 

๒.๒ อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ ๒.๑ คณะอนุกรรมการแผนงานและ 
วิชาการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 

๒. คณะอนุกรรมการดำเนินงานขบัเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถธีรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . คณะท างานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่  
 

     นายอุทัย  สุดสุข                                                                                  ที่ปร กษา 

              ผอ. ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี ีวิตไทย สป.                       ประธานคณะท างาน 

ผอ. กองการแพทย์ทางเลือก       รองประธานคณะท างาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผอ. ส านักอนามัยผ ้ส งอายุ            รองประธานคณะท างาน 
กรมอนามัย 

 

ผอ. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประ า น    รองประธานคณะท างาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คณะท างาน 
• กองส่งเสริมและพั นาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต                                          (  คน) 
• ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                                                           (  คน) 
• กรรมการม ลนิธิอุทัย สุดสุข                                                                     (  คน) 
• กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                (๒ คน) 
• กองสนับสนุนสุขภาพภาคประ า น  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                       (๒ คน) 
• กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                              (  คน) 
• ศ นย์ป ิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข                                    (๒  คน) 
• กองบริหารการสาธารณสุข สป.                                                               (๒ คน) 
• สถาบันเว ศาสตร์สมเด จพระสัง รา  าณสังวรเพ่ือผ ้ส งอายุ     กรมการแพทย์      (  คน) 

เลขานุการ 
• ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี ีวิตไทย สป.                                        (๒ คน) 
• ศ นย์ป ิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข                                  (   คน) 
• กองสนับสนุนสุขภาพภาคประ า น  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                     (  คน) 
•   ม ลนิธิอุทัยสุดสุข                                                                               (   คน) 



๑๘๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ผนวก 4  
โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย 

บ รณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 
ภาครัฐทุกระดับ



๑๘๒ 
 

ผนวก 4 โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายบ รณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ภาครัฐทุกระดับ 

หน่วยงาน องค์กรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรในกำกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสุขภาพดี  
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564-2570 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กรหลัก โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อน 

กลุ่มประ ากรเป้าหมาย บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กรร่วม
ขับเคลื่อน 

 (ภาครัฐ/เอก น) 

 ื่อผ ้บริหาร 

๑. สำนักบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดี 

วิถีชีวิตไทย 
 

โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพดีวัยทำงาน ใน
โรงพยาบาล(Wellness 
Center)  
 

กลุ่มวัยทำงาน  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ
การด ูแลส ุขภาพด ้วย
หลักวิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง   

๒. เสริมสร้างทักษะ และ
เจตนคติในการจัดการ
สุขภาพตนเองด้วยหลัก
วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การสร้างเสริม สุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ใน
กลุ่มวัยทำงาน 
(Working age) และวัย
ก่อนเข้าสู่การเป็น

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 

กองโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค 

นพ.ประสิทธิ์ ัย ม่ังจิตร 
ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดี 
 



๑๘๓ 
 

ผู้สูงอายุ (Pre-aging) 
อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง) ซึ่งผ่านการ
ประเมินว่ามีความเสี่ยง
มาแล้ว อย่างน้อยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง อันได้แก่ ค่า 
BMI เกิน ๒๕ kg/m๒  
และหรือเส้นรอบเอว
มากกว่า ส่วนสูงหารสอง 
(เซนติเมตร) ๒)  ผู้ที่มี
สุขภาพที่ดี และมีความ
สนใจในการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง ป้องกันการ
เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่ม
พนักงานขององค์กร  

 
 

  โครงการสุขภาพดีวิถี
ใหม ่วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
- สำหรับผู้ป่วย  

- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย ผู้เสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน

 



๑๘๔ 
 

  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 
 

- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค               
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น  กลุ่มวัย
ทำงาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และ
(สำหรับกลุ่มสตรีและ
นักเรียนโดยองค์การ 
เภสัชกรรม สบสช.และ
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการ) 
 
 
 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร่วมกับ 
กองการแพทย์

ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์
ทางเลือก 
ร่วมกับ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 

  โครงการวิจัยสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี  
วิถีใหม่ วิถีธรรม      
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง (สธทศ.) 
 

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรค                
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค               
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  

ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1. สร้างทีมวิจัยร่วม

ขับเคลื่อนการวิจัย สร้าง
นวัตกรรม  
สธ.ทศ. 

2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 
4.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนา 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
ร่วมกับ กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก ร่วมกับ 
สถาบันเวชศาสตร์

 



๑๘๕ 
 

- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

นวัตกรรมต่อ 
คณะกรรมการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย 

ผู้สูงอายุ          
กรมการแพทย์ 

๒. 
    
   
 
 

กองบริหารการ
สาธารณสุข (กบรส.) 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  

โครงการผลติบุคลากร  
สธทศ. 
๑.หลักสูตร ป.บัณฑิต
วิถีพุทธ สำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข 
๒.หลักสูตร ป.วชิาชีพ
สร้างเสริมสุขภาพวิถี
พุทธสำหรับอสม./
สามเณร 
 
๓.หลักสูตร ป. วิชาชีพ 
ธุรกิจสถานพยาบาล  
สร้างเสริมสุขภาพวิถี 
พุทธสำหรับ อสม.  
สามเณร ผู้สำเร็จ 
การศึกษาม.ต้นชาว 
ไทยและต่างชาติ 
 (ท่ีใช้ภาษาไทยได้) 
 
 
๔.Service Plan    
สธ.ทศ. 
 
 

   บุคลากรด้าน  
   สาธารณสุขที่สำเร็จ   
   การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีด้านสุขภาพ 
     สามเณร / อสม.  
     ผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า 
ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ (ท่ีใช้
ภาษาไทยได้)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
 

๑. บุคลากรสาธารณสุขที่
ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้
จะปฏิบัติงานด้วยพรหม
วิหาร 4 และ        
สังคหวัตถุ 4 ตนเองและ
ครอบครัวมีความสุข 
ผู้ใช้บริการมีความสุข 
จิตใจสดชื่นเบิกบาน 

๒. อสม.สุขภาพดีงานดีมี
ความสุข สามเณรได้ดูแล
สุขภาพภิกษุสูงอายุ
อาพาธติดเตียง 

๓. ประชาชนที่ผ่านการ
อบรมมีงานทำเศรษฐกิจ
ครอบครัวดีขึ้น 
- การบริหารจัดการ

ระบบบริการ
สุขภาพให้
สอดคล้องกับ 
Service Plan สธ.
ทศ. ภายใต้บริบท
ของพ้ืนที่ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
 
มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย (มจร.) 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย

    นพ.กรกฤ  ลิ้มสมมุต ิ
    ผู้อำนวยการกอง 

         บริหารการ 
         สาธารณสุข  
   



๑๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.การติดตาม
ประเมินผลโครงการ 
สธ.ทศ. 
 
 
 
 
๖. วิจัย-นวัตกรรม  
สธ.ทศ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  

- ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน
โครงการ  
สธ.ทศ. 

- ผลการดำเนินงาน 
สธ.ทศ. 

- การเปลี่ยนแปลง
ด้านสุขภาพของ
ประชากร 
เป้าหมาย 

- ผลการ
เปรียบเทียบข้อมูล
ด้านสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย  
ดำเนินงานด้านการ
ศึกษาวิจัย สธ.ทศ. 
 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ ความ
จำเป็นและความต้องการใน
การฝึกอบรมข้าราชการใหม่
และบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ตามหลักสูตร 
“ครองตน ครองคน ครอง
งาน วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้

และการแพทย์
ทางเลือก 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. อบรมข้าราชการ
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรค                
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค               
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรด้าน

สาธารณสุขสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขทั้ง

ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
จัดทำหลักสูตรการอบรมที่
สนองตอบต่อความต้องการ
ของข้าราชการและบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข 
๓.กำหนดรูปแบบ และ
แนวทางการอบรมตาม
หลักสูตร“ครองตน  ครอง
คน ครองงาน วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
๔.จัดทำรายละเอียด
หลักสูตร“ครองตน ครองคน 
ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย         
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”ตาม
รูปแบบและแนวทางที่
กำหนดร่วมกับ
คณะอนุกรรมการแผนงาน
และวิชาการขับเคลื่อน
นโยบายฯ ดังนี้ 
1. สร้างทีมวิจัยร่วม
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย 
สร้างนวัตกรรม สธทศ. 
2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 



๑๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 
๘. โครงการวิจัยสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (สธทศ.) 
   
 

ข้าราชการและ
พนักงานราชการ 

- ผู้เข้าอบรมหลักสูตร 
ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น
(ผบต.) และผู้บริหาร
การสาธารณสุข
ระดับกลาง(ผบก.) 
 

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  

4.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนา 
นวัตกรรมต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบาย 
 



๑๘๙ 
 

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
ร่วมกับ 
 

โครงการอบรมข้าราชการ  
ครองตน ครองคน  
ครองงาน  
วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกระดับ ของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร 
ผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับต้น(ผบต.) และ
ผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง(ผบก.) 

๑.ศึกษา วิเคราะห์ ความ
จำเป็นและความต้องการใน
การฝึกอบรมข้าราชการใหม่
และบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข ตามหลักสูตร 
“ครองตน ครองคน ครอง
งาน วิถีธรรม วิถีไทย  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
จัดทำหลักสูตรการอบรมที่
สนองตอบต่อความต้องการ
ของข้าราชการและบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข 
๓.กำหนดรูปแบบ และ
แนวทางการอบรมตาม
หลักสูตร“ครองตน ครองคน 
ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
๔.จัดทำรายละเอียด
หลักสูตร“ครองตน ครองคน 
ครองงาน วิถีธรรม วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”ตาม
รูปแบบและแนวทางที่
กำหนด 
 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
กองบริหารการ
สาธารณสุข (กบรส.) 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

       นพ.ธง ัย  
        กีรติหัตถยากร 
        รอปลัดกระทรวง   

    สาธารณสุข  
     



๑๙๐ 
 

 
 ๔. กองการแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรค           
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
โครงการวิจัยสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (สธทศ.) 
 

- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย      
ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัย
ทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และ
(สำหรับกลุ่มสตรีและ
นักเรียนโดยองค์การ 
เภสัชกรรม สบสช.และ
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการ) 
 
 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1. สร้างทีมวิจัยร่วม

ขับเคลื่อนการวิจัย สร้าง
นวัตกรรม  
สธทศ. 

2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ร่วมกับ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
ร่วมกับ 

นพ.เทวั   
ธานีรัตน ์
ผู้อำนวยการกอง
การแพทย์ทางเลือก  



๑๙๑ 
 

- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 

4. ดำเนินการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนา 
นวัตกรรมต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบาย 

สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ         
กรมการแพทย์ 
 

๕. องค์การเภสัชกรรม 
(สนับสนุนงบประมาณ) 
 

โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรค             
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค               
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
  

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย   
ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัย
ทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และ
(สำหรับกลุ่มสตรีและ
นักเรียนโดยองค์การ 
เภสัชกรรม สบสช.และ
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการ) 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

นพ.วิฑ รย์ ด่านวิบ ลย์ 
ผู้อำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม 

 

๖ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
กรมอนามัย 
 

โครงการอบรมสุขภาพ 
สธทศ. สำหรับพระ
วิทยากรและพระภิกษุ

พระวิทยากรและ
พระภิกษุท่ีมีภาวะเสี่ยง

1.สมาคมข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญ กระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.) 

นพ.นิธิรัตน์  
บุ ตานนท์ 
ผู้อำนวยการสำนัก 



๑๙๒ 
 

ที่มีภาวะเสี่ยงและ
อาพาธโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ปี 2564 

และอาพาธโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

(ครูก.) จำนวน 50 รูปโดย
วิทยากรกระทรวง 
สาธารสุขและผู้จัดการ
อบรม 8 รูป/คน เมื่อผ่าน
การอบรมแล้ววิทยากรครู 
ก.นี้จะจัดอบรมวิทยากร
ระดับล่างลงไปตามลำดับ 

2. สมาคม ชมรมสาขา
จังหวัดส่งเสริมสนับสนุน
และประสานการ
ดำเนินงานโครงการฯใน
พ้ืนที่ 

 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 

อนามัยผู้สูงอายุ 
 
 

๗.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.) 

โครงการอบรมสุขภาพ 
สธทศ. สำหรับพระ
วิทยากรและพระภิกษุ
ที่มีภาวะเสี่ยงและ
อาพาธโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ปี 2564 

พระวิทยากรและ
พระภิกษุท่ีมีภาวะเสี่ยง
และอาพาธโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

1.สมาคมข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญ กระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง
(ครูก.) จำนวน 50 รูปโดย
วิทยากรกระทรวง 
สาธารสุขและผู้จัดการ
อบรม 8 รูป/คน เมื่อผ่าน
การอบรมแล้ววิทยากรครู 
ก.นี้จะจัดอบรมวิทยากร
ระดับล่างลงไปตามลำดับ 

2. สมาคม ชมรมสาขา
จังหวัดส่งเสริมสนับสนุน
และประสานการ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
กรมอนามัย 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
 

พระรา ปริยัติกวี, 
ศ.ดร. 
(สมจินต์ สมมาป โ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย(มจร.) 



๑๙๓ 
 

ดำเนินงานโครงการฯใน
พ้ืนที ่ 

๘. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
 

โครงการวิจัยสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (สธทศ.) 
 

- บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก
จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1.สร้างทีมวิจัยร่วม

ขับเคลื่อนการวิจัย สร้าง
นวัตกรรม  
สธทศ. 

2.วางแผนการวิจัยและ 
   พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3 จัดหาแหล่งทุน  
   สนับสนุนการวิจัยฯ 
4.ดำเนินการวิจัยและ 
   พัฒนานวัตกรรม 
5.เสนอรายงาผลการวิจัย    
   และพัฒนานวัตกรรม 
   ต่อคณะกรรมการ 
   ดำเนินงานขับเคลื่อน 
   นโยบาย 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ร่วมกับ 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลก
รัตน์ 
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 
ศรีธัญญา 
 
 

๙. สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

โครงการวิจัยสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพดี 
วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจ

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / Coaching 
ส่วนกลาง ทุกเขต ทุก

ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1. สร้างทีมวิจัยร่วม

ขับเคลื่อนการวิจัย สร้าง

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ร่วมกับ 

นพ.สกานต์ บุนนาค 
ผู้อำนวยการสถาบันเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุ 



๑๙๔ 
 

พอเพียง  
 (สธทศ.) 
 

จังหวัด ๑ ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน;วัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

นวัตกรรม  
สธ.ทศ. 

2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 
4.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนา 
นวัตกรรมต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบาย 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

๑๐. กองโรคไม่ติดต่อ       
กรมควบคุมโรค 

โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพดีวัยทำงาน ใน
โรงพยาบาล(Wellness 
Center)  
   

-กลุ่มวัยทำงาน  
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ
การดูแลสุขภาพด้วย
หลักวิถีธรรม     วิถีไทย 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. เสริมสร้างทักษะ และ
เจตนคติในการจัดการ
สุขภาพตนเองด้วยหลัก
วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การสร้างเสริม สุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 

นพ.กฤษฎา หา 
บรรเจิด ผู้อำนวยการ
กองโรคไม่ติดต่อ 



๑๙๕ 
 

ประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ใน
กลุ่มวัยทำงาน 
(Working age) และวัย
ก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สุง
อายุ (Pre-aging) อายุ 
๑๕ – ๕๙ ปี ผู้ที่มีภาวะ
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูง) ซึ่งผ่านการประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงมาแล้ว 
อย่างน้อยวิธีใด วิธีหนึ่ง 
อันได้แก่ ค่า BMI เกิน 
๒๕ kg/m๒  และหรือ
เส้นรอบเอวมากกว่า 
ส่วนสูงหารสอง 
(เซนติเมตร) ๒)  ผู้ที่มี
สุขภาพที่ดี และมีความ
สนใจในการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง ป้องกันการ
เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่ม
พนักงานขององค์กร  

 



๑๙๖ 
 

 
 

 ๑๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร.) 

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบ สธทศ. 
สำหรับพระวิทยากร
และพระภิกษุท่ีมีผู้มี
ภาวะเสี่ยงและ 
อาพาธโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

2.โครงการสร้างเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของอสม.
และภาคีเครือข่ายสู่ 
สธทศ. 

3.ร่างและพัฒนา
หลักสูตร 

- ป.บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์วิถี
พุทธ มจร. 

- ป.วิชาชีพสร้าง
เสริมสุขภาพวิถีพุทธ 
มจร. 
ป.วิชาชีพ
สถานพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพ วิถีพุทธ 
มจร. 

-พระวิทยากรและ
พระภิกษุท่ีมีภาวะเสี่ยง
และอาพาธโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
-บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่สำเร็จ   
การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีด้านสุขภาพ 
-สามเณร / อสม.  
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ (ท่ีใช้ภาษาไทย
ได้)   
 
 
 
 
 
 

1. ร่วมพัฒนาต้นแบบอำเภอ 
ตำบลวิถี  
สธ.ทศ. 

2. ร่วมพัฒนาต้นแบบ 
ศสมช. วิถี สธทศ. 

3.ร่วมร่างพัฒนาหลักสูตร
แนวทางการเรียน 

    การสอนและส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร 

    สาธารณสุข อสม. และ
บุคคลทั่วไปที่สำเร็จ 

    มัธยมตอนต้นเข้าศึกษา
หลักสูตรที่มี 

    คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 

พระรา ปริยัติกวี, 
ศ.ดร. 
(สมจินต์ สมมาป โ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย(มจร.) 



๑๙๗ 
 

 

 

 

๑๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษา      
(ท่ีร่วมมือ) 

๑.โครงการสร้างเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของอสม.
และภาคีเครือข่ายสู่ 
สธทศ. 

๒.ร่างและพัฒนา
หลักสูตร 

- ป.บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์วิถี
พุทธ มจร. 

- ป.วิชาชีพสร้าง
เสริมสุขภาพวิถีพุทธ 
มจร. 
ป.วิชาชีพ
สถานพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพ วิถีพุทธ 
มจร. 

-บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่สำเร็จ   
การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีด้านสุขภาพ 
-สามเณร / อสม.  
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ                                  
(ท่ีใช้ภาษาไทยได้)   

ร่วมร่างพัฒนาหลักสูตรแนว
ทางการเรียน 
การสอนและส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากร 
สาธารณสุข อสม.  
และบุคคลทั่วไปที่สำเร็จ 
มัธยมตอนต้นเข้าศึกษา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเข้า
หลักเกณฑ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร.) 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

ผ ้อำนวยการวิทยาลัย
อา ีวศ กษา (ที่ร่วมมือ) 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 5  
โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย 

บ รณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. 
ภาคเอก นทุกระดับ



๑๙๙ 
 

ผนวก 5 โครงสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายบ รณาการขับเคลื่อนนโยบาย สธทศ. ภาคเอก นทุกระดับ 

 หน่วยงาน ภาคเอก นที่เ ิ ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564-2570 
 
ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น

เป้าหมาย 
บทบาทการมีส่วนร่วม

ขับเคลื่อน 
หน่วยงาน/องค์กร

ร่วมขับเคลื่อน 
 ื่อผ ้บริหาร 

 ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ทุก
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิพัฒนาสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา  
นวมินทราชินี (สอน.) 
ทุกแห่ง 

  โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 
 
  โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  

วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   

- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรค            
ไม่ติดต่อเรื้อรัง  

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย   
ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และ(สำหรับ
กลุ่มสตรีและนักเรียนโดย
สสส. สปสช.และกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการ) 
 
 
 
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย   
ผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และ(สำหรับ
กลุ่มสตรีและนักเรียนโดย
สสส. สปสช.และกระทรวง

สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
มูลนิธิอุทัย  
สุดสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานี
อนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา  
นวมินทราชินี 
(สอน.) ทุกแห่ง 



๒๐๐ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

 
   

- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  

สาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการ) 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

๓ มูลนิธิอุทัย สุดสุข ๑. โครงการกวข.สธทศ. 
๒. อบรมพระวิทยากรส่วนกลาง 
58 รูป 
๓. หลักสูตร ป.บัณฑิตวิถีพุทธ 

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
๔.หลักสูตร ป.วชิาชีพสร้าง

เสริมสุข ภาพวิถีพุทธ
สำหรับอสม./สามเณร 

๕. หลักสูตร ป. วิชาชีพธุรกิจ
สถานพยาบาลวิถีพุทธ
สำหรับ อสม. สามเณร 
ผู้สำเร็จการศึกษาม.ต้นชาว
ไทยและต่างชาติ (ท่ีใช้
ภาษาไทยได้) 

๖. หลักสูตรอบรมข้าราชการ
ครองตน ครองคน ครองงาน 
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
- ข้าราชการและผู้ที่
เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการ

1. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ 
รูปแบบการดำเนินงานและ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรม สุขภาพ
ดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร่วมผลิตและพัฒนา
วิทยากรโครงการฯ ระดับ
ส่วนกลาง ระดับเขตสุขภาพ
ระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอ  
3. ร่วมออกแบบและจัดทำ
หลักสูตรอบรม เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
และสื่อประกอบ สำหรับ
วิทยากร และกลุ่มประชากร
เป้าหมาย  
4. ร่วมจัดทำเอกสารแนวทาง
และคู่มือในการดำเนินงาน
โครงการฯ  

สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.) 
 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 

ดร.นพ.อุทัย สุดสุข 
ประธานที่ปรึกษา
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 



๒๐๑ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

สาธารณสุขระดับต้น
และหลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุข
ระดับกลาง 
-พระวิทยากรและ
พระภิกษุท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและอาพาธโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
-บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่สำเร็จ   
การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีด้าน
สุขภาพ 
-สามเณร / อสม.  
ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า 
ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ (ท่ีใช้
ภาษาไทยได้)   
  

5. ร่วมจัดทำเครื่องมือและ
ดำเนินการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ  
6. ร่วมเสริมพลังกาย พลังจิต 
พลังปัญญาและขวัญกำลังใจ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ร่วมสร้างและพัฒนา
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพ่ือรวม
พลังขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ี
คณะกรรมการอำนวยการ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
มอบหมายฃ 
 

 
 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 
 

 



๒๐๒ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

๙. หลังผ่านการอบรมแล้ว 
พระวิทยากรส่วนกลางจะจัด 
อบรมพระวิทยากรระดับล่าง 
ลงมาตาม ลำดับจนถึงระดับ 
ตำบล ซึ่งจะสนับสนุน พระ 
คิลานุปัฏฐาก ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๑๐. บุคลากรสาธารณสุขที่ 
ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้จะ 
ปฏิบัติงานด้วยพรหมวิหาร4 
 และสังคหวัตถุ 4 ตนเองและ 
ครอบครัวมีความสุข 
ผู้ใช้บริการมีความสุข  
จิตใจสดชื่นเบิกบาน 
๑๑. อสม.สุขภาพดีงานดีมี 
ความสุข สามเณรได้ดูแล 
สุขภาพภิกษุสูงอายุอาพาธติด 
เตียง 
๑๒. ประชาชนที่ผ่านการ 
อบรมมีงานทำเศรษฐกิจ 
ครอบครัวดีขึ้น 
 
 



๒๐๓ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

   ๗. โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีวัย
ทำงาน ในโรงพยาบาล(Wellness 
Center)  
 

กลุ่มวัยทำงาน  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ 
การดูแลสุขภาพด้วยหลัก  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง   
๒. เสริมสร้างทักษะ และ 
เจตนคติในการจัดการสุขภาพ 
ตนเองด้วยหลักวิถีธรรม  
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการสร้างเสริม สุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ 
ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ใน 
กลุ่มวัยทำงาน (Working  
age) และวัยก่อนเข้าสู่การ 
เป็นผู้สุงอายุ (Pre-aging)  
อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ผู้ที่มีภาวะ 
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ไขมันในเลือดสูง) ซึ่งผ่านการ 
ประเมินว่ามีความเสี่ยง 
มาแล้ว อย่างน้อยวิธีใด วิธ ี
หนึ่ง อันได้แก่ ค่า BMI เกิน  
๒๕ kg/m๒  และหรือเส้น 

กองโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 

 



๒๐๔ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

รอบเอวมากกว่า ส่วนสูงหาร 
สอง (เซนติเมตร) ๒)  ผู้ที่มี 
สุขภาพที่ดี และมีความสนใจ 
ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  
ป้องกันการเข้าสู่กลุ่มเสี่ยง 
หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
 เรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่ม 
พนักงานขององค์กร  

  ๘. โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่  
วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สำหรับผู้ป่วย  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 

- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ  
สธทศ. สำหรับผู้ป่วย ผู้เสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และ(สำหรับ
กลุ่มสตรีและนักเรียนโดย
สสส. สบสช.และกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการ) 
 
 
 
 
 

กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 

 



๒๐๕ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

  ๙.โครงการวิจัยสร้างนวัตกรรม
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
 (สธทศ.) 
 

- บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1.สร้างทีมวิจัยร่วมขับเคลื่อน 
การวิจัย สร้างนวัตกรรม 
สธทศ. 
2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 
4.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนา 
นวัตกรรมต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 
๖. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ 
รูปแบบการดำเนินงานและ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรม สุขภาพ
ดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  
๗. ร่วมผลิตและพัฒนา
วิทยากรโครงการฯ ระดับ
ส่วนกลาง ระดับเขตสุขภาพ

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ร่วมกับ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กรมสุขภาพจิต 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
ร่วมกับ 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 

 



๒๐๖ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

ระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอ  
๘. ร่วมออกแบบและจัดทำ
หลักสูตรอบรม เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
และสื่อประกอบ สำหรับ
วิทยากร และกลุ่มประชากร
เป้าหมาย  
๙. ร่วมจัดทำเอกสารแนวทาง
และคู่มือในการดำเนินงาน
โครงการฯ  
๑๐. ร่วมจัดทำเครื่องมือและ
ดำเนินการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ  
๑๑. ร่วมเสริมพลังกาย พลัง
จิต พลังปัญญาและขวัญ
กำลังใจบุคคลและองค์กร
ต้นแบบสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถี
ธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๑๒. ร่วมสร้างและพัฒนา
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพ่ือรวม



๒๐๗ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

พลังขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.  
๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่
คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดี 
 วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย 

๔ สมาคมแม่บ้าน
สาธารณสุขส่วนกลาง
และสมาคมสาขาทุก
จังหวัด 

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
ดำเนิน  การพัฒนากลุ่มสตรี
ต้นแบบสธทศ. และกลุ่ม
นักเรียนต้นแบบสุขภาพดี     
สธทศ. โดยองค์การเภสัชกรรม 
สบสช. และกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณและประสาน งาน
กับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

- กลุ่มสตรี 
- นักเรียน 

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
ส่วนกลางและสาขาจังหวัด
ทุกจังหวัดร่วมขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ต้นแบบ 
สธทศ. สำหรับกลุ่มสตรีและ
นักเรียนโดยองค์การเภสัช
กรรม สบสช.และกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา

นางรัจริน วงศ์รจิต  
นายกสมาคมแม่บ้าน
สาธารณสุข 
 



๒๐๘ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

๕ องค์การเภสัชกรรม โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ สธ
ทศ. สำหรับกิจกรรมกลุ่มสตรี
และนักเรียน ต้นแบบสธทศ.โดย
สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคม
แม่บ้านสาธารณสุข ในการ
ดำเนินงาน 

- กลุ่มสตรี 
- นักเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงาน กลุ่มสตรีและ
นักเรียนต้นแบบสธทศ.แก่
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
และติดตามผลการดำเนินงาน 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 
 
 

นายแพทย์วิฑ รย์  
ด่านวิบูลย์ 
ผู้อำนวยการองค์กร
เภสัชกรรม 
 



๒๐๙ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

๖ สมาคมข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญ 
กระทรวงสาธารณสุข
และสมาคมชมรมสาขา
ทุกจังหวัด 

โครงการอบรมสุขภาพ สธทศ. 
สำหรับพระวิทยากรและ
พระภิกษุท่ีมีภาวะเสี่ยงและ
อาพาธโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 
2564 

- พระวิทยากร 
- พระภิกษุที่มีภาวะ

เสี่ยงและอาพาธโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1.สมาคมข้าราชการบำเหน็จ 
บำนาญ กระทรวง 
สาธารณสุขส่วนกลาง(ครูก.) 

จำนวน 50 รูปโดย 
วิทยากรกระทรวงสาธารสุข 
และผู้จัดการอบรม 8 รูป/คน 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว 
วิทยากรครู ก.นี้จะจัดอบรม 
วิทยากรระดับล่างลงไป 
ตามลำดับ 
2. สมาคม ชมรมสาขา 
จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนและ 
ประสานการดำเนินงาน 
โครงการฯในพ้ืนที่ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

นายแพทย์วินัย วิริย
กิจจา นายกสมาคม
ข้าราชการบำเหน็จ
บำนาญ กระทรวง
สาธารณสุข 

๗ องค์กรเครือข่ายสมัชชา
หมออนามัยแห่ง
ประเทศไทย 
ประกอบด้วย 9 องค์กร
ได้ 

1. สมาคมหมอ
อนามัย 

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
สธทศ. สำหรับวิทยากรและผู้
มีภาวะเสี่ยงและ ผู้ป่วยโรค
ไม่ตติดต่อเรื้อรัง 

2.โครงการสร้างเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของอสม.และ
ภาคีเครือข่ายสู่ สธทศ. 

- วิทยากร /    
  Coaching  
  ส่วนกลาง ทุกเขต  
  ทุกจังหวัด ๑ ตำบล 
  ต้นแบบ/ อำเภอ/ 
  จังหวัด  
- ผู้ป่วยและ  

1. ร่วมพัฒนาต้นแบบอำเภอ  
ตำบลวิถี สธทศ. 
2. ร่วมพัฒนาต้นแบบศสมช. 
วิถี สธทศ. 
3. ร่วมร่างพัฒนาหลักสูตร 
แนวทางการเรียนการสอน 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 

1.นายมงคล เงินแจ้ง 
นายกสมาคมหมอ
อนามัย 
2.นายธาดา วรรธน
ปิยกุล 
ประธานมูลนิธิ
เครือข่ายหมออนามัย 



๒๑๐ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

2. มูลนิธิเครือข่าย
หมออนามัย 

3.  สมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข 

4.  สมาคมเครือข่าย
หมออนามัยวิชาการ 

5.ชมรมรอง
นายแพทย์
สาธารณสุข 
จังหวัดด้านบริหาร 

6. ชมรมสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย 
7. ชมรมโรงพบาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล(รพ.สต.) 

8.ชมรมผู้ช่วย
สาธารณสุขอำเภอ
แห่งประเทศไทย 

9.ชมรมสาธารณสุขมูล
ฐานแห่งประเทศไทย 

 
 

3.ร่างและพัฒนาหลักสูตร 
- ป.บัณฑิตสาธารณสุข

ศาสตร์วิถี   
  พุทธ มจร. 
- ป.วิชาชีพสร้างเสริมสุขภาพ  
  วิถีพุทธ มจร. 
- ป.วิชาชีพสถานพยาบาล

สร้างเสริม 
  สุขภาพ วิถีพุทธ มจร. 

  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ 
-บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่สำเร็จ   
การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีด้าน
สุขภาพ 
-สามเณร / อสม.  
ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า 
ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ (ท่ีใช้
ภาษาไทยได้)   
 

บุคลากรสาธารณสุข อสม.  
และบุคคลทั่วไปที่สำเร็จ 
มัธยมตอนต้นเข้าศึกษา 
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเข้า 
หลักเกณฑ์ 

กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

3.ปั  า พละศักดิ์ 
นายกสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข 
4.นายบุ เรือง ขาว
นวล 
นายกสมาคมเครือข่าย
หมออนามัย 
5.นายสมโ ค พ ลสุข 
ประธานชมรม
สาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย 



๒๑๑ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

๘ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการวิจัยสร้างนวัตกรรม
สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถี
ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธ
ทศ.) 
 

-บุคลากรด้าน  
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- วิทยากร / 
Coaching ส่วนกลาง 
ทุกเขต ทุกจังหวัด ๑ 
ตำบลต้นแบบ/ 
อำเภอ/จังหวัด  
- พระภิกษุที่มีภาวะ
เสี่ยง/อาพาธโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
แผนงานและวิชาการ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้ 
1. สร้างทีมวิจัยร่วม 
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย สร้าง 
นวัตกรรม สธทศ. 
2. วางแผนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสธทศ. 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยฯ 
4.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
5.เสนอรายงานผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่อ
คณะกรรมการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ร่วมกับ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับ 
สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์ 
ร่วมกับ 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
ร่วมกับ 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
ร่วมกับ 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
 

ดร.ดาราพร คงจา 
นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 



๒๑๒ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

๙ สวนนงนุช พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
สธทศ. สำหรับวิทยากรและผู้มี
ภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

- วิทยากร /  
  Coaching  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ  
 

1. อบรมวิทยากรแกนกลาง
(ครูก.) ของสวนนงนุชรุ่น
ที่1.จำนวน 32คนเมื่อ
วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 โดยวิทยากร
ส่วนกลางของกระทรวง
สาธารณสุข หลังจากผ่าน
การอบรมแล้ววิทยากรรุ่น
ที่1 นี้จะจัดอบรม
วิทยากรของสวนนงนุช
อีก รุ่นหนึ่งเพ่ือให้มี
วิทยากรเพียงพอกับการ
จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ
แก่พนักงานของสวนนง
นุชทุกคน ซึ่งมีจำนวน
กว่า 3,000 คน ให้มี
สุขภาพและคุณภาพดี
อย่างต่อเนื่องและผู้มา
ท่องเที่ยว 

2.จัดตั้งและดำเนินการศูนย์
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
สธทศ.ในสวนนงนุชเพ่ือ
จัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้
มาเท่ียวชมสวนนงนุชและ

กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 
 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

นายกัมพล ต้นสัจจา  
ประธานกรรมการ 
สวนนงนุช 



๒๑๓ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

รับสมัคร ผู้ที่มีความสนใจ
เข้ารับการอบรมและฝึก
ปฏิบัติ 3ส.3อ.1น.เพ่ือ
ดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตผสม ผสานกับการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และศิลปะ วัฒนธรรมไทย
เป็นผลพลอยได้ใน
ขณะเดียวกัน 

๑๐ สถาบันศาสตร์แห่ง
ความสุขและ
ความสำเร็จ (GTO 
Academy) 

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
สุขภาพดี สธทศ.สำหรับ
วิทยากรและผู้มีภาวะเสี่ยง
และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2.โครงการอบรมสุขภาพดี สธ
ทศ. สำหรับพระวิทยากร
และพระภิกษุที่มีภาวะเสี่ยง
และอาพาธโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

- วิทยากร /  
  Coaching  
- ผู้ป่วยและ  
  ผู้เสี่ยงโรคไม่   
  ติดต่อเรื้อรัง  
- กลุ่มวัยเรียน 
- กลุ่มวัยทำงาน   
- กลุ่มสตรี  
- กลุ่มผู้สูงอายุ 

1. อบรมวิทยากรสุขภาพดี 
สธทศ. ของสถาบัน
ศาสตร์แห่งความสุขและ
ความสำเร็จจำนวน 7คน 
เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 ณ สวนนงนุช 
จังหวัดชลบุร ี

2. อบรมเพ่ิมเติมวิทยากร
สุขภาพดี สธทศ.จำนวน 
20 คน 

3. จัดตั้งและดำเนินการศูนย์
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
สธทศ. ณ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี 

กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 
 
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 
สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดี 
วิถีชีวิตไทย 
 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

ดร.ดรัณ เต ะโสภณ
วานิ  
ประธานสถาบันศาสตร์
แห่งความสุขและ
ความสำเร็จ (GTO 
Academy) 



๒๑๔ 
 

ลำดับ หน่วยงาน/องค์กร โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน กลุ่มประ า น
เป้าหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

หน่วยงาน/องค์กร
ร่วมขับเคลื่อน 

 ื่อผ ้บริหาร 

เป็นศูนย์ต้นแบบโดยวัด
เป็นศูนย์กลาง 

4. วางแผนและประสานการ
ร่วมดำเนินงานโครงการที่
ได้รับมอบหมายกับ
คณะทำงานฝ่าย
เลขานุการและ
ประสานงานการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 

กองการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 6  
เครื่องมือที่ใ ้ในการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

ผนวก 6 เครื่องมือที่ใ ้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ 

 
แบบ สธท. 02 (แบบสอบถามกลุ่มประ ากรเป้าหมาย 5 กลุ่มวัย) 

การป ิบัติตัว 3ส. 3อ. 1น. ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพ ีวิต วิถีธรรม 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง 

 
[ ] ก่อนดำเนินงานโครงการ  [ ] หลังดำเนินงานโครงการ  
 
ข้อม ลเบื้องต้นเกี่ยวกับผ ้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อ.......................................................................นามสกุล........................................... ...........อาย.ุ................. 
สถานที่ทำงาน... . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..ตำบล
..................................... 
อำเภอ..........................................จังหวัด.................................... ตำแหน่งปัจจุบันงาน................................... 
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่กลุ่มวัย 

[ ] กลุ่มแม่และเด็ก ระบุอายุ............ปี     [ ] กลุ่มวัยเรียน 6-14 ปี        [ ] กลุ่มวัยรุ่น 15-24 ปี 
[ ] กลุ่มวัยทำงาน  25-59 ปี         [ ] กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

สภาวะสุขภาพของท่าน    
[ ] ไม่เป็นโรค   [ ] เป็นโรค ระบุ............................................... [ ] ไม่ทราบ   

คำชี้แจง  1. โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของพ่าน 
    2. แบบสอบถาม การปฏิบัติตัว 3ส. 3อ. 1น. การสร้างสุขภาพและคุณภาพดี วิถีธรรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับหมายถึง 

5  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด   หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ  
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับมาก หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับปานกลาง  หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อย หมายถึง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด  หมายถึง ไม่ค่อยปฏิบัติ 



๒๑๗ 
 

 
 

ข้อ กิจกรรม 
ระดับป ิบัติ 

5 4 3 2 1        
1 การสวดมนต์      
2 การสมาธ ิ      
3 การสนทนาธรรม การสนทนาธรรมปรึกษาหรือซักถามแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

ประสบการณ์เป็นการสื่อสารสองทาง ระหว่างผู้ร่วมสนทนา กับผูม้คีวามรู้
ด้านศาสนธรรม หรือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งด้านการ
ดำเนินวิถีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผูน้ำศาสนาหรือผู้ทรงคณุวุฒิอื่นก็ได้ 

     

4 อาหารวิถีธรรม การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการใน ปริมาณ
พอประมาณ ตามหลักปฏบิัติของศาสนา 

     

5 ออกกำลังกายวิถีธรรม การออกกำลังกายตามหลักปฏิบัติของศาสนาและ
แบบปกติอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

       

6 อารมณ์วิถีธรรม การควบคุมอารมณ์โดยใช้สติ      
7 1น. (นาฬิกา ีวิต วิถีธรรม) เป็นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วย 3ส. 3

อ. ภาระงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ตามช่วงเวลาของ
นาฬิกา 24 ชั่วโมง ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะสำคัญ
ของร่างกายจนเกิดวินัยและสุขนิสัย 

     

 05.00 น.         1. ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน ดื่มน้ำ 2-3 แก้ว      
 05.00-07.00 น  1. สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิสนทนาธรรมแผ่เมตตา      
             2. ออกกำลังกาย      
 07.00 - 0.8.00 น    อาบน้ำ กินข้าว (มื้อเช้า มื้อหนัก)      
 08.00 - 12.00 น     ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน      
 12.00 - 13.00 น     กินข้าว (มื้อกลางวัน มื้อรอง)      
 13.00 - 17.00 น     ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน      
 17.00 - 17.30 น     ออกกำลังกาย      
 17.30 - 18.00 น     อาบน้ำ      
 18.00 - 19.00 น     กินข้าว (มื้อเย็น เบา ๆ หรืออาหารว่าง      
 19.00 - 22.00 น     1. พักผ่อน สังสรรค์ในครอบครัว      
                      2. สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิ สนทนาธรรมฟังหรืออ่าน

ธรรมะ 
     

 22.00 น.    1. แปรงฟัน       
                    2. ดื่มน้ำ 1 แก้ว       
                    3. ปัสสาวะ       
                    4. เข้านอน (นอนสวดมนต์ นอนสมาธิ ช่วยให้

นอนหลับดี)                                                                               
     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

แบบสอบถามการป ิบัติตัว 3ส. 3อ. 1น. การสร้างสุขภาพและคุณภาพดี วิถีธรรม 



๒๑๘ 
 

                                                                               แบบ สธท. 02/1 

แบบ สธท. 02/1 (บันท กผลลัพธ์ของการป ิบัติ 3ส. 3อ. 1น.) 
ในการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง 

 
[ ] ก่อนดำเนินงานโครงการ  [ ] หลังดำเนินงานโครงการ  
 
ข้อม ลเบื้องต้นเกี่ยวกับผ ้ตอบแบบสอบถาม 
สถานที่ทำงาน........................................................หมู่ที่.................. ..................ตำบล.....................................  
อำเภอ........................................................................จังหวัด......................................... .................................. 
ผู้ร่วมกิจกรรมอยู่กลุ่มวัย 
[ ] กลุ่มแม่และเด็ก จำนวน............คน   [ ] กลุ่มวัยเรียน จำนวน............คน   [ ] กลุ่มวัยรุ่นจำนวน............
คน 
[ ] กลุ่มวัยทำงาน จำนวน............คน     [ ] กลุ่มวัยผู้สูงอายุ จำนวน............คน 
สภาวะสุขภาพของท่าน        [ ] ไม่เป็นโรคเรื้อรัง                    [ ] เป็นโรคเรื้อรัง   
คำ ี้แจง 

1. โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
2. แบบสอบถาม การปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. การสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เป็นแบบมาตราส่วน     

ประมาณค่า    ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับหมายถึง 
5 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ  
4 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมาก หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
3 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง  หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง  
2 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อย หมายถึง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด  หมายถึง ไม่ค่อยปฏิบัติ 
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ข้อ 

 
 

กิจกรรม 

ระดับป ิบัติ 
5 4 3 2 1 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

1 “สวดมนต์” การบริกรรมออกเสียงพอเหมาะสม่ำเสมอ เกิด
คลื่นเสียง ส่งผลดีต่อสุขภาพสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็น จุดประสงค์ของการเจริญสมาธิ
นั่นเอง ช่วยปลดปล่อยความเครียดและช่วยพัฒนาการใช้
ชีวิตให้เป็นปกติส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น 

               

๒ “สมาธิ” การเจริญสมาธิทำให้จิตตั้งมั่น สงบ ใจสบายคลาย
ทุกข์ หนักแน่น มั ่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย 
ความจำดี ทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปรับ สมดุลของ
ร่างกายและสารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ้มกันโรค 
สามารถ สร้างสุขภาพและบำบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้ 

               

๓ “สนทนาธรรม” การสนทนาธรรมปรึกษาหรือซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประสบการณ์เป็นการสื่อสารสองทาง 
ระหว่างผู ้ร่วมสนทนา กับผู้มีความรู้ด้านศาสนธรรม หรือ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งด้านการดำเนิน
วิถีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผู้นำศาสนาหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้ 

               

๔ “อาหารว ิถ ีธรรม” การร ับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการใน ปริมาณพอประมาณ พิจารณามีประโยชน์และ
ปลอดภัย ตามหลักปฏิบัติของศาสนา 
 
 

               

 แบบสอบถามการป ิบัติตัว 3ส. 3อ. 1น. การสร้างสุขภาพและคุณภาพดี วิถีธรรม  เปรียบเทียบก่อนและหลัง 
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ข้อ 

 
 

กิจกรรม 

ระดับป ิบัติ 
5 4 3 2 1 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

๕ “ออกกำลังกายวิถีธรรม” ออกกำลังกายแบบปกติ การออก
กำลังกายตามหลักปฏิบัติของศาสนาอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์
ละ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

               

๖ “อารมณ์วิถีธรรม” การควบคุมอารมณ์และปล่อยวางจิตใจ 
ไม่ยึดมั ่นโดยไม่มีเหตุผล การยึดหลักทางสายกลางตาม
หลักธรรม เช่น การจัดการอารมณ์โดยการใช้สติและสมาธิ 

               

๗ “1น. (นาฬิกา ีวิต วิถีธรรม)” เป็นการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันด้วย 3ส. 3อ. ภาระงานตามหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของตน ตามช่วงเวลาของนาฬิกา 24 ชั่วโมง ให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะสำคัญของ
ร่างกายจนเกิดวินัยและสุขนิสัย 

               

 05.00 น.                
 1) ตื่นนอน สูดลมหายใจ 3 ครั้ง                
 2) ล้างหน้า แปรงฟัน                
 3) ดื่มน้ำ 2 – 3 แก้ว                
 05.00 – 07.00 น.                
 *4) สวดมนต์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12-15 นาที                
 *5) ปฏิบัติสมาธิ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12-15 นาที                
  6)  แผ่เมตตา   
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ข้อ 

 
 

กิจกรรม 

ระดับป ิบัติ 
5 4 3 2 1 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

  7)  ออกกำล ังกาย ย ืดเหย ียดแบบม ีสต ิตามการ
เคลื่อนไหวอย่างน้อย15-30 นาที 

               

  8) ขับถ่าย  อาบน้ำ                
 07.00 – 08.00 น. 

*9) ทานอาหารเช้า (มื้อหนัก ครบ5หมู่ 2:1:1) 
               

 08.00 – 12.00 น 
      *10) ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน หรือทำงานอย่างมี

สติรู้ตัว 

               

 12.00 – 13.00 น. 
     *11) ทานอาหารกลางวัน (มื้อรองครบ 5หมู่  2: 1: 1) 

               

 13.00 – 16.00 น. 
     *12) ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวัน/ทำงานอย่างมีสติ
รู้ตัว 

               

 16.00 – 17.00 น. 
      *13) ออกกำลังกายระดับหนักพอควรจนรู้สึกเหนื่อย 

แต่สามารถ พูดคุยได้จบประโยคอย่างน้อย 15-
30 นาที 

               

 17.00 – 18.00 น. 
     14) พักผ่อน อาบน้ำ พูดคุยสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว 

               

 18.00 – 19.00 น. 
     15) ทานอาหารเย็น หรืออาหารว่าง (มื้อเบา) 
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ข้อ 

 
 

กิจกรรม 

ระดับป ิบัติ 
5 4 3 2 1 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

ก่อน 
% 

หลัง 
% 

อัตรา 
เพิ่ม/
ลด 

 
 19.00 – 20.00 น. 

*16) สนทนาธรรม ผ่อนคลาย  สบายอารม์ ไต่ถามทุกข์
สุขร่วมกันทบทวนแก้ปัญหาในครอบครัว          

               

 20.00 – 22.00 น. 
*17 ) สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ  แผ่เมตตา ก่อนนอน 

               

 22.00  –  23.00 น. 
18) แปรงฟัน ดื่มน้ำ 1 แก้ว ปัสสาวะก่อนเข้านอน 

               

 01.00 – 03.00 น. 
19) นอนหลับสนิท 

               

 03.00 – 05.00 น. 
20) นอนหลับดีหรือตื่นมาฝึกลมปราณบริหารปอด 

               

ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
........................................................................................................................................................................................................................................................ ................
                  

ลงนาม...............................................................................ผู้รวบรวม  
  (.............................................................................)  

ลงนาม...............................................................................ผู้ตรวจทาน  
(.............................................................................)  
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วัน/เดือน/ปี..........................................................................  
7.3.3 แบบ สธท. 0  แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ผ ้ร่วมกิจกรรมโครงการตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

 [ ] ก่อนดำเนินงานโครงการ  [ ] หลังดำเนินงานโครงการ  
หม ่ที ่................................. ตำบล ........................อำเภอ ................................. จังหวัด................................. 
ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยเป้าหมายที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ครบ 2 ครั้ง.............................  
ผู้ดำเนินการโครงการ..................................................................................... 

(……….) ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มโครงการ ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ วันที่ ..............เดือน ............................... พ.ศ. ......................  
(……….) ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ วันที่ ..............เดือน ............ ................... พ.ศ. ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สธท. 0๕  
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ลำดับ  ื่อผ ้มีภาวะเสี่ยงและผ ้ป่วยเป้าหมาย 

ภาวะน้ำหนัก       
เกิน/อ้วน 

(Kg.) 

ภาวะน้ำตาล 
ในเลือด 

(mmol/L) 

โรคความดัน 
โลหิตส ง 
(mmHg) 

ภาวะไขมัน 
ในเลือด 
(mg/dL) 

หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
 
 
หมายเหตุ 

1. การวิเคราะห์ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพของแต่ละคน แต่ละโรคควรระบุว่า ปกติ มีภาวะเสี่ยง หรือผู้ป่วย 
2. ชาย เส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 35.4 นิ้ว หรือ 90 เซนติเมตร 
3. หญิง  เส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 31.5 นิ้ว หรือ 80 เซนติเมต

แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ผ ้ร่วมกิจกรรมโครงการตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

 



๒๒๗ 
 

แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพผ ้มีภาวะเสี่ยงและ 
ผ ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส ง 

หมู่ที่ ................. ตำบล .............................อำเภอ ................................... จังหวัด ............... ........................ 
จำนวนผู้ม ีภาวะเสี ่ยงและผู ้ป ่วยเป้าหมายที ่ร ับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ครบ 2 ครั ้ง............               
ผู้ดำเนินการโครงการ.......................................................... 
(……….)  ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มโครงการ จำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ  

วันที่ ..............เดือน ............................... พ.ศ. ......................  
(……….) ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
 วันที่ ..............เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 
 
 
 

ลำดับ โรค/ภาวะสุขภาพ จำนวน 
คร้ังท่ี 1(คน) 

จำนวน 
คร้ังท่ี 2(คน) 

การเปลี่ยนแปลง 

จำนวน +/- ร้อยละ +/- 
1. ภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน 

- ปกต ิ
- ต่ำกว่าเกณฑ ์
- อ้วนระดับ 1 
- อ้วนระดับ 2 

    

2. ภาวะน้ำตาลในเลือด 
- ปกต ิ
- ภาวะเสี่ยง 
- ผู้ป่วย 

    

3. โรคความดันโลหิตสูง 
- ปกต ิ
- ภาวะเสี่ยง 
- ผู้ป่วย 

    

4. ภาวะไขมันในเลือด 
- ปกต ิ
- ภาวะเสี่ยง 
- ผู้ป่วย 

    

หมายเหตุ 
อ้วนระดับ 1 BMI = .......................................   .อ้วนระดับ 2 BMI = ......................................  

      รอบเอวชาย  = ......................... ซม. รอบเอวชาย  = ......................... ซม. 
       รอบเอวหญิง = ......................... ซม.   รอบเอวหญิง = ......................... ซม. 
ผู้ชาย เส้นรอบเอวไม่ควรมากกว่า 35.4 น้ิว หรือ 90 เซนติเมตร 
ผู้หญิง  เส้นรอบเอวไม่ควรมากกว่า 31.5 นิ้ว หรือ 80 เซนติเมตร 
 

ตารางแบบรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพผ ้มีภาวะเสี่ยงและผ ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส ง 
 

ผ ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส ง 
 

ผ ้ร่วมกิจกรรมโครงการตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
 



๒๒๘ 
 

  
แบบ สธท. 10 แบบประเมินโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

ดำเนินการโดยวิทยากรอำเภอและทีม บวร สอ. อาสาสมัคร สาธารณสุข 
และกรรมการ มรมผ ้ส งอายุในหม ่บ้าน/ ุม น 

หมู่ที ่...................... ตำบล ......................... อำเภอ ................................... จังหวัด ......................  
วิธีการประเมิน : ให้วิทยากรอำเภอและทีม บวร สอ. อาสาสมัคร วิถีธรรมและกรรมการชมรมผู้สูงอายุใน
หมู่บ้าน ปรึกษาหารือ หาข้อสรุปในการตอบ คำถาม ตามสภาพความเป็นจริงของหมู่บ้าน โดยเติมข้อความ
ลงในช่องว่าง และ/หรือ ทำเครื่องหมาย / ใน [ ]ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากรระดับอำเภอและจังหวัด
ให้การสนับสนุนและแนะนำ 
ส่วนที่ 1. ข้อม ลพื้นฐานหม ่บ้าน 

๑.๑  ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................................................ หมู่ที ่........ ตำบล ...................  
อำเภอ ............................... จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ..........  
จำนวนหลังคาเรือน ........... หลัง จำนวนประชากร ..................... คน 

     เป็นหมู่บ้านในเขต [ ] อบต. [ ] เทศบาล [ ] เทศบาลเมือง[ ] เทศบาล 
1.2  องค์กรอาสาสมัคร / เครือข่าย ภาคประชาชนในระดับหมู่บ้าน 

1.2.1 -   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)/ อาสาสมัคร วิถีธรรม จำนวน…………คน 
- พระภิกษุสงฆ์ สามเณร         จำนวน…………รูป 
- จำนวนครู เข้ามาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน       จำนวน…………คน 
- จำนวนนักเรียนที่มาร่วมดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน     จำนวน…………คน 
- กลุ่มชมรมสร้างสุขภาพหรืออาสาสมัครอื่นๆ      จำนวน…………คน 
รายละเอียดกลุ่ม / ชมรมต่างๆ คือ 

  [ ] ชมรมสร้างสุขภาพ   [ ] ทูบีนัมเบอร์วัน 
  [ ] แพทย์พ้ืนบ้าน (แพทย์ประจำตำบล) [ ] แกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 
  [ ]กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   [ ]กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว 
  [ ] กลุ่มเด็ก / เยาวชน   [ ] กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 
  [ ] กลุ่มผู้สูงอายุ    [ ] กลุ่มจิตอาสา 
  [ ] กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค   [ ] อ่ืนๆ ระบุ  

 
ส่วนที่ 2: การมีส่วนร่วมในการจัดการโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

2.1 การจัดเวทีการประชุมขององค์กร บวร สอ. 
[ ] 1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุมให้กับคณะ บวร สอ. 
[ ] 2. คณะ บวร สอ. มีการประชุมและกำหนดวาระการประชุมด้วยกัน  
[ ] 3. อสม. และชุมชนเป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป็นเพียง 

 ผู้สนับสนุนแลให้ข้อมูล 
[ ] 4. ความถ่ีของการประชุม [ ] เดือนละ 1 ครั้ง [ ] 2 เดือนต่อครั้ง 

                                  [] 3 เดือนต่อครั้ง        [ ] อ่ืนๆ (ระบุ) ........................ 
   

แบบ สธท. 10 
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แบบ สธท. 10 แบบประเมินโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
ดำเนินการโดยวิทยากรอำเภอและทีม บวร สอ. อาสาสมัคร สาธารณสุข 

และกรรมการ มรมผ ้ส งอายุในหม ่บ้าน/ ุม น (ต่อ) 
 

2.2 องค์กรใดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ(ตอบได้หลายข้อ) 
[ ] 1.ผู้นำชุมชน-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ ] 2. กลุ่ม อสม. 
[ ] 3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  [ ] 4. ผู้แทนศาสนา 
[ ] 5.ผู้บริหารสมาชิก อปท  [ ] 6. ครูนักเรียน 
[ ] 7. กลุ่มองค์กรอื่นๆ ในหมู่บ้าน (ระบุ)  

 2.3 มีการกำหนดกติกาของหมู่บ้าน ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติ ตามหลักศาสนธรรมในการ      
     ป้องกันและแก้ไข ปัญหา สุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร  

   การปฏิบัติสมาธิ ฯลฯ 
- ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน [ ] มี [ ] ไม1มี 
   ถ้ามีระบุ………………………………………………………………………………………………….. 

 2.4 ชื่อ รพ.สต. ที่ร่วมดำเนินงาน  
 2.5 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ที่เป็นพื้นที่โครงการ  

         หมู่ที…่……......ตำบล……………………...อำเภอ……………………………………………………..  
   2.6 ชื่อแกนนำองค์กร บวร สอ. ที่ได้รับการอบรมและร่วมดำเนินงาน 

1) ผู้นำ / แกนนำหมู่บ้าน / ชุมชน (ระบุชื่อ) 
2) ผู้นำศาสนา (ระบุชื่อ) 
3) ครู - นักเรียน (ระบุชื่อ) 
4) เจ้าหน้าที่ รพ. สต. (ระบุชื่อ) 
5) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องลื่น (ระบุชื่อองค์กรและชื่อเจ้าหน้าที่) 

 
ส่วนที่ 3  การจัดทำแผนดำเนินงานด้านสุขภาพ วิถีธรรม วิถีไทย 

3.1  การจัดทำแผนด้านสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
    [ ] มี      [ ] ไมม่ี จัดทำโดยใคร 
            [ ] คณะบวร สอ. [ ] เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
      [ ] บวร สอ. และเครือข่ายสุขภาพตำบล ร่วมกันจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และ 
             แผนปฏิบัติการประจำปีของหมู่บ้าน 
3.2 กลุ่มและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมโครงการ / มีกลุ่ม / องค์กรใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

[ ] 1. ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
[ ] 2. คณะกรมการหมู่บ้าน 
[ ] 3.  ประธาน อบต./ นายก อบต. 
[ ] 4. สมาชิก อบต. 
[ ] 5. ครู/กรรมการสถานศึกษา 
[ ] 6.   ผู้แทนศาสนา 
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[ ] 7.   กลุ่มแม่บ้าน 
[ ] 8.   กลุ่มเยาวชน 
[ ] 9.   กลุ่มผู้สูงอายุ 

 [ ] 10. กลุ่มพัฒนาอาชีพ 
 [ ] 11. ผู้แทนกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มสหกรณ์ออม 
 [ ] 12. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 [ ] 13. องค์กรภาคส่วนต่างๆ 

3.3 ชื่อโครงการย่อย / กิจกรรม / ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานด้านสุขภาพดี วิถีธรรม 
1) โครงการ / กิจกรรม……………………………………………………………………………….  

วัตถุประสงค์โดยย่อ……………………………………………………………………………….  
2) โครงการ / กิจกรรม………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์โดยย่อ……………………………………………………………………………….  
3) โครงการ / กิจกรรม……………………………………………………………………………….  

วัตถุประสงค์โดยย่อ……………………………………………………………………………….  
4) โครงการ / กิจกรรม……………………………………………………………………………….  

วัตถุประสงค์โดยย่อ……………………………………………………………………………….  
5) โครงการ / กิจกรรม……………………………………………………………………………….  

วัตถุประสงค์โดยย่อ……………………………………………………………………………….  
 
ส่วนที่ 4 : การจัดการงบประมาณเพื่อใ ้ในการพั นาด้านสุขภาพ 

4.1 หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 
หรือไม ่
[ ] 1. ไม่ได้รับสนับสนุน 
[ ] 2. ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการ 
[ ] 3. น้อยกว่า 10,000 บาท [ ] 10,000 บาท[ ] มากกว่า 10,000 บาท 

4.2 หมู่บ้านใช้งบประมาณข้อ 4.1 จัดกิจกรรมใดบ้าง 
        [ ]  พัฒนาใช้งบประมาณดังกล่าวจัดกิจกรรมใดบ้าง 

จำนวนเงิน……………….....................บาท (ถ้าระบไุด้) 
[ ] การป้องกันและแกไขปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 

กิจกรรม……………….....................   
จำนวนเงิน.......………………..................... บาท (ถ้าระบุได้) 

[ ] อ่ืนๆ ระบุ……………….....................   
กิจกรรม……………….....................   
จำนวนเงิน.......………………..................... บาท (ถ้าระบุได้) 
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4.3 นอกจากได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.) แล้ว หมู่บ้านยัง
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือกองทุนใด เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ 

[ ] 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล 
[ ] 2. กองทุนสัจจะหรือกองทุนออมทรัพย์ 
[ ] 3. กองทุนหมู่บ้าน 
[ ] 4. การระดมทุนภายในหมู่บ้าน 
[ ] 5. กองทุนสุขภาพตำบล 
[ ] 6. จากองค์กรอิสระอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิ เป็นต้น 
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แบบ สธท.11 แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเ ิงล ก (Individual In depth Interview) 

การประเมินผลโครงการ  สำหรับผ ้บริหารระดับจังหวัด 
หมู่ที ่.................................ตำบล .................................. อำเภอ ............................... จังหวัด......................... 
เมื่อวันที่ ...................................................... เดือน ........................... พ.ศ........................ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

กลุ่มท่ี 1     กลุ่มท่ี 2  
1……………………………………………..   1………………………………………………. 
2……………………………………………..   2………………………………………………. 
3……………………………………………..   3………………………………………………. 
4……………………………………………..   4………………………………………………. 
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  [ ]  นายแพทย์สาธารณสุข  [ ]   วิทยากรจังหวัด  ตำแหน่ง............................... ......... 
    [ ]   วิทยากรอำเภอ ตำแหน่ง......................................................  
 

ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
1 ท่านมีการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน

โครงการฯ ระดับจังหวัดและ อำเภอกี่ครั้ง มี
ความร่วมมือของคณะกรรมการฯ มากน้อย
เพียงใด   

2 ท่านได้รับรายงานความก้าวหน้าของการ 
ดำเนินงานหรือไม่มีความพึงพอใจหรือไม่ 
เพียงใด   

3 ท่านมีนโยบายในการสนับสนุนการขยาย 
การดำเนินงานไปสู ่หมู ่บ ้าน/ตำบลอื ่นๆ 
หรือไม่ อย่างไร ด้วยงบประมาณจากแหล่ง
ใด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สธท.11 
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แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเ ิงล ก (Individual Indepth Interview) 

การประเมินแกนนำ องค์กร เครือข่าย บวร.สอ 
หมู่ที ่.................................ตำบล .................................. อำเภอ .............................. จังหวัด.......................... 
เมื่อวันที่ ...................................................... เดือน ........................... พ.ศ................... 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

กลุ่มท่ี 1       กลุ่มท่ี 2  
1……………………………………………..   1………………………………………………. 
2……………………………………………..   2………………………………………………. 
3……………………………………………..   3………………………………………………. 
4……………………………………………..   4………………………………………………. 
 
 ื่อผ ้ให้ข้อม ล  ............................................................................................................................... 
 
[ ] ผู้นำชุมชน    [ ] ผู้นำศาสนา [ ] โรงเรียน    [ ] บริการสาธารณสุข     [ ] องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
1 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงาน 

พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือไม่ 
อย่างไร และมีโครงการย่อยหรือกิจกรรมที่ 
สำคัญอะไรบ้าง และมีวัตถุประสงค์อะไร   

2 
 

ท่านมีส่วนร่วมในการจัดประชาคมแผนดำเนิน 
งานฯ หรือไม่ และมีข้อตกลงหรือกติกาทาง 
สังคมในการดูแลสุขภาพหรือไม่ อย่างไร   

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้เคยสนับสนุน 
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการนี้หรือ 
โครงการอื่นๆ หรือไม่ จำนวนมากน้อยเพียงใด   

4 ท่านคิดว่ามีหน่วยงานหรือบุคคลใดจะให้การ 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่อเนื่อง   

5 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการอบรมอาสาสมัคร 
วิถีพุทธ หรือไม่ อย่างไร   

6 ท่านม ีส ่วนร ่วมโครงการจ ัดก ิจกรรมด ูแล
ผู้สูงอายุ หรือไม่ อย่างไร   

7 ท่านได ้ด ูแลส ุขภาพตนเองด้วยการปฏิบัติ         
3ส. 3อ. 1น. หรือไม่ มีผลดีต่อสุขภาพ ของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด   

แบบ สธท.11 ( แผ่นที่ 2) 



๒๓๔ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเซิงล ก (Individual In-depth Interview) 

การประเมิน อาสาสมัคร วิถีธรรม 
หมู่ที ่.................................ตำบล .................................. อำเภอ .............................. จังหวัด........................... 
เมื่อวันที่ ..............................เดือน ..............................พ.ศ............................................ ............ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

กลุ่มท่ี 1      กลุ่มท่ี 2  
1……………………………………………..   1………………………………………………. 
2……………………………………………..   2………………………………………………. 
3……………………………………………..   3………………………………………………. 
4……………………………………………..   4………………………………………………. 
 
 ื่อผ ้ให้ข้อม ล  ............................................................................................................................................... 
  
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
1 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขภาพ

ดี วิถีธรรมฯ หรือไม่ มากกน้อยเพียงใด   
2 ท่านดูแลสุขภาพตนเองด้วยการปฏิบัติ 3 

ส. 3 อ. 1 น. หรือไม่ มีผลดีต่อสุขภาพ 
ของท่าน มากน้อยเพียงใด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 3) 
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แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเซิงล ก (Individual In-depth Interview) 
หมู่ที่..................ตำบล..........................อำเภอ.............................จังหวัด.............................  
เมื่อวันที่.....................เดือน..............................พ.ศ. .............................  
ชื่อผู้สัมภาษณ์ 
(กลุ่ม 1)      (กลุ่ม 2) 
1. ..................................................................  1. .....................................................................  
2. ..................................................................  2. ....................................................................... 
3. ..................................................................  3. ......................................................................  
4. ..............................................................   4. .......................................................................  
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  (กลุ่ม 2.5) [ ]  ตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 1  2 คน 
    [ ]  ตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 2  2 คน 
    [ ]  ตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 3  2 คน 
 
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
1 ผ ้ส งอายุกลุ่มที่ 1 (2 คน)   

ท่านร่วมกิจกรรมปฏิบัติตนในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังหรือไม่ 
กิจกรรมอะไรบ้าง มีผลดีต่อสุขภาพของท่าน
มากน้อยเพียงใด   

2 ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอ่ืน
หรือสังคมหรือไม่อย่างไร   

3 ผ ้ส งอายุกลุ่มที ่(2 คน) 
ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันได้มากน้อยพียงใด   

4 ท่านได้รับคำแนะนำให้เข้าใจและปฏิบัติ 3ส. 
3อ. 1น. หร ือไม ่  ถ ้าม ีปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรม
อะไรบ้าง   

5 ท่านได้รับการช่วยเหลือหรือเยี่ยมให้กำลังใจ
จากหน่วยงานหรือบุคคล หรือไม่ อย่างไร   

6 ท่านต ้องการความช ่วยเหล ือจากบุคคล
ภายในหรือภายนอกครอบครัว หรือไม่ หรือ
บุคคลใด อย่างไร   

7 ผ ้ส งอายุกลุ่มที่  (2) 
ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันได้มากน้อยเพียงใด   

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 4/1) 



๒๓๖ 
 

 
 
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
8 ท่านได้รับคำแนะนำให้เข้าใจและปฏิบัติ  3ส. 

3อ. 1น. หรือไม่ ถ้ามีปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง   
9 ท่านได้รับการช่วยเหลือหรือเยี่ยมให้กำลังใจ

จากหน่วยงานหรือบุคคล หรือไม่ อย่างไร   
10 ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลภายใน

หรือภายนอกครอบครัว หรือไม่ อย่างไร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 4/2) 



๒๓๗ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเซิงล ก (Individual In-depth Interview) 
การประเมินผ ้ด แลผ ้ส งอายุ 

หมู่ที่..................ตำบล.........................อำเภอ...........................จังหวัด.............................  
เมื่อวันที่.....................เดือน..............................พ.ศ. .............................  
 
ชื่อผู้สัมภาษณ์ 
(กลุ่ม 1)      (กลุ่ม 2) 
1. ..................................................................  1. ......................................................................  
2. ..................................................................  2. ...................................................................... 
3. ..................................................................  3. .......................................................................  
4. ..............................................................   4. ......................................................................  
 
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  (กลุ่ม 2.6) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  1 คน 
 
 ชื่อ......................................................................................................................  
 

ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 
1 ท ่านได ้ร ับการเร ียนร ู ้ ว ิ ธ ีการด ูแล

ผู ้สูงอายุจากหน่วยงานหรือบุคคลใด 
หรือไม่ เป็นระยะเวลานานเท่าใด   

2 ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุอะไรบ้าง   

3 ท่านได้รับเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นจาก
การดูแลผ ู ้ส ูงอายุหร ือไม ่ มากน้อย
เพียงใด มีความพึงพอใจหรือไม่   

4 ท่านมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ 
ท ่านต ้องการความช ่วยเหล ือหรือ
สนับสนุนอะไรบ้างจากหน่วยงานหรือ
บุคคลใด   

 
 
 

 

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 5) 



๒๓๘ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเ ิงล ก (Individual In depth Interview) 
การประเมินผลโครงการ  สำหรับผ ้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตส ง 

หมู่ที่................ตำบล..........................อำเภอ..............................จังหวัด.........................  
เมือ่วันที่...............เดือน............................พ.ศ........................  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  
กลุ่มท่ี 1      กลุ่มท่ี 2  
1……………………………………………..   1………………………………………………. 
2……………………………………………..   2………………………………………………. 
3……………………………………………..   3………………………………………………. 
4……………………………………………..   4………………………………………………. 
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  [ ]  ผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน        [ ]   ผู้มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง      
   
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 

1 หลังอบรมเข้าโครงการแล้วท่านได้นำ 3ส 3อ 1น ไปปฏิบัติ
หรือไม่ ถ้ามีปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง 

  

2 ท่านได้ปฏิบัติตัว เรื่อง 3ส 3อ 1น ต่อเนื่องเป็นประจำหรือไม่
อย่างไร 

  

3 หลังจากท่านปฏิบัติเรื่อง 3ส 3อ 1น ต่อเนื่อง ท่านได้รับการ
ตรวจสุขภาพ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของท่านเป็นอย่างไร 
(น้ำหนัก รอบเอว ค่าน้ำตาล ความดันโลหิต)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 6) 



๒๓๙ 
 

แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเ ิงล ก (Individual In depth Interview) 
การประเมินผลโครงการ  สำหรับผ ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส ง 

หมู่ที่.............ตำบล..........................อำเภอ.....................................จังหวัด.........................  
เมื่อวันที่ .............เดือน............................. พ.ศ........................  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

กลุ่มท่ี 1      กลุ่มท่ี 2  
1……………………………………………..   1………………………………………………. 
2……………………………………………..   2………………………………………………. 
3……………………………………………..   3………………………………………………. 
4……………………………………………..   4………………………………………………. 
 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  [ ]  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน        [ ]   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง        
 
ลำดับ หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปคำตอบ ข้อสังเกต 

1 หลังอบรมเข้าโครงการแล้วท่านได้นำ 3ส 3อ 1น ไปปฏิบัติ
หรือไม่  ถ้ามีปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง 

  

2 ท่านมีการปฏิบัติตัว เรื ่อง 3ส 3อ 1น ต่อเนื่องเป็นประจำ
หรือไม่อย่างไร 

  

3 หลังจากท่านปฏิบัติเรื่อง 3ส 3อ 1น ต่อเนื่อง ท่านมีสุขภาพดี
ข ึ ้ น  ควบค ุม เบาหวาน ความด ัน โลห ิตส ู ง ได ้ ด ี  ไม ่ มี
ภาวะแทรกซ้อนอย่างไร 

  

4 หลังจากท่านปฏิบัติเรื ่อง 3ส 3อ 1น ต่อเนื ่อง ท่านตรวจ
สุขภาพ น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต การกินยา ความถี่ใน
การพบแพทย์ ลดลงหรือไม่ อย่างไร 

  

5 ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของท่านลดลงหรือไม่ อย่างไร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สธท.11 (แผ่นที่ 7) 



๒๔๐ 
 

แบบรายงานการตรวจรา การกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด น : สุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เขตสุขภาพที่      รอบที่    /2565 
 
 

1. หน่วยงานที่รับผิด อบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ……………………………………………………………. 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง ……………………………………………………………. 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ 
ดำเนินงาน 

   
   
   
   
   
   

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………........………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………........…………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….......………………………………….…  
4. ข้อเสนอแนะของผ ้นิเทศ  
    4.1 สำหรับพื้นที่……………………………………………………………………………….......................……..………….…. 
    4.2 สำหรับส่วนกลาง………………………………………..……………………………………………………………………… 
  

ผู้รายงาน…………………………………………………………  

ตำแหน่ง………………………………………………………….  

วัน/เดือน/ปี………….…………………………………………  

E-mail………………………………………………………… 

 ตารางวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 



๒๔๑ 
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๒๔๒ 
 

คณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี.  โครงการจัดตั้งสถานี
อนามัยขนาดใหญ่และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  นวมินทราชินี. นนทบุรี : 
มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี, ๒๕๕๙. 

คณะกรรมการสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย. โครงการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนของผู้สูงอายุ 
เพื่อสร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง วิถีพุทธ จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม ปี ๒๕๕๘. 
มปท : ๒๕๕๘. 

คณะกรรมการสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย. ปฏิทินสาธารณสุข. พ.ศ. 2562 . กรุงเทพมหานคร : 
สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

คณะทำงานของสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
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คณะผู้จัดทำ 

 

1 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา 
2 นายแพทยณ์รงค์ สายวงศ ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา 
๓ นายแพทยย์งยศ ธรรมวุฒ ิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก   
ที่ปรึกษา       

4 นายแพทยว์ินัย วิริยกิจจา ประธานกรรมการมูลนิธิอุทัย  สดุสุข ที่ปรึกษา 
5 ดร.นายแพทย์อุทัย  สดุสุข ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนธิิอุทัย  สุดสุข ประธานกรรมการ 
6 นายแพทย์มานติ ธีระตันติกานนท์ รองประธานกรรมการมูลนธิิอุทัย  สุดสุข รองประธานกรรมการ 
7 นายแพทยป์ระสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ 

สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สป. 
รองประธานกรรมการ 
 

๘ ดร.สมพร  เนติรัฐกร รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รองประธานกรรมการ 

๙ นายแพทย์เทวญั  ธานีรัตน ์ ผู้อำนวยกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก   

กรรมการ 
 

๑๐ นางสีไพร  พลอยทรัพย ์ รองผู้อำนวยกองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก   

กรรมการ 
 

๑๑ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีนทบุรี 
สถาบันบรมราชชนก 

กรรมการ 

๑๒ ดร.วิไลพร  ขำวงษ ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร   วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนนีนทบุรี สถาบันบรมราชชนก 

กรรมการ 

๑๓ ดร.ศิวรา เธียระวิบูลย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธานี 

กรรมการ  

1๔ นางพชัรินทร์ กสบิุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพฒันาเครือข่ายอนามยัการเจริญพันธุ์  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

กรรมการ 
 

1๕ นางปาริชาติ แวน่ไวศาสตร ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีนทบุรี  
สถาบันบรมราชชนก 

กรรมการ 

1๖ ดร.สุดาฟ้า  วงศ์หาริมาตย์                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล สำนักงาน 
เลขานุการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ
และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสธทศ.  

กรรมการและเลขานุการ 

1๗ นางนวลฉวี  เนตรแสงทิพย ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์     
สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย (สสว.) สป. 

กรรมการและเลขานุการ 

1๘ นางสาวสุธาทพิย์  ม่วงสีใส นักวิชาการสาธารณสุข  
สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1๙ นางสาวนารีรัตน์ ทับทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒๐ นายสถาพร หุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสว.สป. ออกแบบปก 
21 นางสาวทัตธนนันท์  ธรรมรัศมี มูลนิธิอุทัย สุดสุข ผู้จัดพิมพ ์



 
 

 

 




