
โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วถิีไทย จังหวัดก าแพงเพชร
***************

แนวคิด “ธรรมาธิปไตย”กับศาสตร์ด้านต่างๆ และพุทธศาสน์เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
(Buddha based Learning : BBL)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเอดส์

ส-สีล สมาธิ ปัญญา, ส-สวดมนต์, ส-สนทนาธรรม,
อ-อาหาร  อ-อารมณ์  อ-ออกก าลังกายและ น-นาฬิกาชีวิต

โดยมีวัด(พระสงฆ/์ผู้น าศาสนา) เป็นศูนย์กลาง ร่วมกับประชาคมสุขภาพชุมชน (บ.ว.ร.สอ.)

บ้าน วัด โรงเรียน สถานบริการสขุภาพ (ส.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.)

สร้างสุขภาพ "รู้ตน” ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม”

“3 ส  3 อ  1 น”



โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  
• เพิ่มกระบวนการพัฒนาทางจิต  จิตวิญญาณ สร้างจิตส านึก 

ความมีสติและความตระหนักรู้ 
• เพื่อมุ่งสูสุ่ขภาวะทางกาย ใจ สังคมและ จิตวญิญาณ ของ

บุคคล ครอบครัวและชมุชนสังคม 
• ลดป่วยและตายจากโรคติดตอ่และโรคไม่ตดิตอ่
      โดยจัดการปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
1)  ลดหวาน มัน เค็ม กินผักเพิ่มขึ้น 
2)  ลด PRE DM – HT 
3)  ลด Re-admit ภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง  
4)  Hb A1C สัดส่วนดขีึ้น  
5) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น
6) ลดการบริโภคบุหรี่  สุรา
7) Safe sex & Teenage pregnancy          
8)  ลดภาวะ Depressive disorder และ
9)  ลดป่วยตายจากโรคไขเ้ลือดออก   ฯลฯ



เรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตรเ์ป็นฐาน

“ธรรมาธปิไตย”

จัดสิ่งแวดล้อมที่
 เอื้อต่อสุขภาพ

Environmental
Health

วัดพระบรมธาตุ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

วัดนาควัชรโสภณ  
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

Health Literacy
ความรอบรู้สุขภาพ
ภูมิคุ้มกันทางปัญญา

3ส. - 3อ. - 1น.

-บ.ว.ร.
บ้าน วัด โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ อปท. 

[ บ ว ร ส อ ]

ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดและหัวใจ/เอดส์ และมะเร็ง

Buddha Based Learning (BBL)

สุขภาวะทางกาย ใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ

บุคคล + ครอบครัว + ชุมชน + สังคม

โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
จังหวัดก าแพงเพชร 



5 Node
อบรมวิทยากรแกนน าหมูบ่้าน
ต าบลละ 1 หมู่บ้านละ  5 คน

400 คน(เมษายน-พฤษภาคม)

รพ.สต./หมู่บ้าน/ชุมชน
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

(พฤษภาคม-สิงหาคม)
- ประชุมแกนน า/วางแผน
- จัดสถานะบุคคล/ทะเบียน
  กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มป่วย
- ประชาคมหมู่บ้าน...คืนข้อมูล/
- ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม
- ถ่ายทอดความรู้
- จัดกิจกรรม/รณรงค์
- ติดตาม เยี่ยมบ้าน
– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเมินผล(สค.-กย.57)
ความรู้และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/ความพึงพอใจ

DHS คัดเลือกด าเนินการ
ต าบลละ 1 หมู่บ้าน

ส่งผู้เข้าอบรมฯวิทยากรแกนน า 2 ชุด
1)อ าเภอ/ต าบล 2)หมู่บ้าน

หมู่บ้าน/ชุมชน(บวร.สอ.)
จัดการสุขภาพ

บูรณาการกระบวนการ
เทคนิค 3ส. 3อ. 1น.

เวทีเรียนรู้ทุกระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด

ถอดบทเรียน คัดเลือกพื้นที่ดีเด่น 
มอบรางวัลบูรณาการร่วมกัน

ต าบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพฯ

*มูลนิธิอุทัย สุดสุข/สบรส.สนับสนนุงบประมาณ
และประเมินผล พื้นที่น าร่อง 
1.  รพ.ก าแพงเพชร    รักษาพยาบาลวิถีพุทธ
2.  รพ.สต.วังควง          สร้างสุขภาพวิถีพุทธ

ภาคีเครือข่ายสนับสนนุ
งบประมาณและทรัพยากร

อ่ืน ๆ ทุกภาคส่วน 
(อปท.,สปสช., กรมสบส. , 

มูลนิธิ และอ่ืนๆ) 

-มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
(วัดพระบรมธาตุ)
-มหามกุฏราชวิทยาลัย
(วัดนาควัชรโสภณ)

แนวทางการด าเนินงานและ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับแกนน าหมู่บ้าน
สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

องค์ความรู้การแพทย์ 
การสาธารณสุข
หลักธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียง สังคม จิตวิทยา

โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จ.ก าแพงเพชร



การด าเนินงานสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

สถานการณ์ / 
ปัญหาสุขภาพจาก
พฤติกรรมเสี่ยงและ

ปัญหาท้องถิ่น

ภาคีเครือข่าย
บวร สอ.

-ความรู้และประสบการณ์
 โครงการ 
- 3 ส. สีล สมาธ ิปัญญา,
        สวดมนต์, สนทนาธรรม
- 3 อ. อาหาร  
ออกก าลังกาย อารมณ์
- 1 น. นาฬิกาชีวิต

ภาคีเครือข่ายสนับสนนุ
งบประมาณและทรัพยากร
อื่น ๆ ทุกภาคส่วน
(สปสช.,กรมสบส.,มูลนิธิ 
และอื่น ๆ) 

แนวทางการ
ด าเนินงานหมู่บ้าน
สุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทยและคู่มือ
การจัดการเรียน
การสอนส าหรับ
อาสาสมัคร

หมู่บ้านสุขภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 

(อสม. อสว. อสร.) 

การ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม 
สุขภาพ 

และวิถี
ด าเนินชีวิต

- ภาวะสุขภาพด ี 
วิถีธรรม           
- คุณภาพชีวิต  
วิถีธรรม           
- ความพึงพอใจ
ของประชากร
เป้าหมาย          
- ภิกษุ –สามเณร
ผู้น าทางศาสนา

องค์ความรู้การแพทย์ 
การสาธารณสุข
หลักธรรมและ

เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการ
สุขภาพ

ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดและหัวใจ/เอดส์ และมะเร็ง



การดูแลร่างกาย การดูแลด้านจิตใจ

บุคคล –กลุ่ม

การดูแลด้านสังคม

การบูรณาการองค์รวมสหวิชาการและเทคโนโลยี

การบริหารจัดการการแพทย์และสาธารณสุข วิถีธรรม วิถีไทย

บูรณาการ
วิทยาการและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

การดูแลที่โรงพยาบาล / บ้าน/ชุมชน

คุณภาพชีวิต/ศักดิ์ศรผีู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะยาว

การบริการรักษาพยาบาลองค์รวมและต่อเนื่องด้วยเทคนิค 3ส.3อ.1น.

พุทธ

ศาสตร์

มนุษย์

ศาสตร์

สังคม 

ศาสตร์

วิทยา 

ศาสตร์

บูรณาการ

วิทยาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

- สังคมวิทยา   
- มนุษย์วิทยา
- ศาสนศาสตร์
- การแพทย์แผนไทย
- หลักเศรษฐกิจพอเพียง


