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วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ คือวัดที่มีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและถือว่า
การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื ่องของทุกคนในวัด มีการจัดระบบ กระบวนการ และบริการให้
ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลและการสื่อสาร และเอ้ือให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีความสามารถในการสื่อสาร การ
ให้ข้อมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จนพระสงฆ์ สามเณร นักบวช ประชาชนและชุมชน เกิดการเข้าถึง เข้าใจ 
และนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
1. วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 55  
2. ร้อยละ 60 ของพระสงฆ์และสามเณร มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์                  
3. มีการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 วัด 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร นักบวชและประชาชน ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะของวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)                                                                 
1. มีการบูรณาการเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเข้าไปในพันธกิจ และนโยบายของวัด                                                       
2. มีการบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการวางแผน การประเมินผลของพระสงฆ์ สามเณร และการพัฒนาวัด             
3. มีการพัฒนาศักยภาพ พระสงฆ์และสามเณร ให้เป็นผู้สื่อสารส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม        
4. มีการให้ประชาชนหรือบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบการดำเนินงานและข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน                                                                      
5. มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย หรือโครงการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มหรือชุมชน           
6. มีกลวิธี กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารระหว่างพระสงฆ์ สามเณร และบุคคลอ่ืน และ
สร้างความม่ันใจว่าแต่ละบุคคลที่ได้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจและสามารนำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในรายที่มี
สุขภาพดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรายที่มีปัญหาสุขภาพได้                                                                              
7. มีการจัดช่องทางให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ง่าย
และสะดวก                                                                                               
8. ออกแบบและเผยแพร่ สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่นข้อความองค์ความรู้ ติดบริเวณต้นไม้ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในวัด หรือจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ                                                              
9. มีวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ในกลุ่มฆราวาสที่มีข้อจำกัดของการเรียนรู้                               
10.สื่อสารความรอบรู้เข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเทศนา การบรรยายธรรม มีการสอดแทรกเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
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ขั้นตอนและการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ     

ส่วนภูมิภาค                                   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                    
1. พิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาจากวัดที ่ได้ดำเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพที ่ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป                                                                                                                     
2. ติดต่อประสานงานวัดที่เข้าร่วมโครงการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน                            
3. ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการพัฒนาวัดให้ได้ตามเกณฑ์การประเมิน                      
4. เยี่ยมเสริมพลัง/คัดเลือกและประเมินผลงานตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ                     
5. เยี่ยมเสริมพลัง/คัดเลือกและประเมินผลงานตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (ในกรณีที่วัด ผ่าน
การประเมินครั้งแรกแบบมีเงื่อนไข)                                                   
6. สรุปผลการประเมินและส่งผลการประเมินผลงานให้กับศูนย์อนามัย 

ศูนย์อนามัย                                                    
1. ประสานการดำเนินงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือหาวัดในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ                                      
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย คณะกรรมการ ประกอบไปด้วย 
ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระคิลานุปัฎฐาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่น ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัด เป็นต้น หรือใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการ
ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพก็ได้                                                                                                       
3. ประชุมคณะทำงานชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประเมิน                                                            
4. เยี่ยมเสริมพลัง/คัดเลือกและประเมินผลงานตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ               
5. สรุปผลการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานให้กับสำนักอนามัยผู ้สูงอายุ กรมอนามัย                 
(เดือนกรกฎาคม 2563) 
6. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

วัดที่เข้าร่วมโครงการ                        
1. ประชุมชี้แจงพระสงฆ์ สามเณรและ บุคลากรในวัดให้ทราบ ในการเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพและเกณฑ์การประเมิน                         
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนาวัดให้ได้ตามองค์ประกอบ                                    
3. วัดประเมินตนเองตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับปรุงแก้ไขในองค์ประกอบที่ยังไม่เรียบร้อย                                                                                                                                    
4. รับการประเมินจากคณะกรรมการ                                                                                          
5. ปรับปรุงแก้ไข (ในกรณีท่ีผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข)                                 
6. รับการประเมินจากคณะกรรมการ (ครั้งที่ 2 ในกรณีที่วัดผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข) 

ส่วนกลาง                                       
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ                                   
1. ประชุมชี้แจงเกณฑว์ัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ และแนวทางการดำเนินงาน                       
2. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อนามัย                              
3. รวบรวมผลการประเมิน                                      
4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
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 1. พระสงฆ์สามเณรและนักบวช มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ดูแลตนเอง/ พึ ่งตนเอง               
ตามหลักพระธรรมวินัย (เข้าถึง  เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยน ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ)                                                     
 2. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง (Health Behavior)                 
 3. ลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพ   
       - พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช ได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ พัฒนาทักษะกายใจมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค ์ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้    
        - พระสงฆ์ท่ีอาพาธ เจ็บป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ได้รับการดูแลจากพระคิลานุปัฎฐาก                                 
 4. วัด ศาสนสถาน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเกิดชุมชน              
ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ                                                                                          
 5. เกิดสังคมแห่งความเอ้ืออาทร ระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”  
 

 

             

 

                     

ผลดทีีม่ตีอ่.....วดัสง่เสรมิสขุภาพสูว่ดัรอบรูด้า้นสขุภาพ 

วดั พระสงฆ ์สามเณรและนกับวชมศีกัยภาพในการดแูลตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 วัด คือสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศไทย ภายในวัด                  
จะมีกุฎิ ซึ่งใช้เป็นที่อาศัยของนักบวชในศาสนาพุทธซึ่งก็คือ พระสงฆ์ สามเณรและนักบวชอ่ืน  
 วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Tempel) คือวัดที่มีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
และถือว่าการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนในวัด มีการจัดระบบ กระบวนการ และบริการ
ให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลและการสื่อสาร และเอื้อให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีความสามารถในการสื่อสาร 
การให้ข้อมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จนพระสงฆ์ สามเณร นักบวช ประชาชนและชุมชน เกิดการเข้าถึง เข้าใจ 
และนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ขั้นตอนการพัฒนาวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ขั้นที่ 1 เรียนรู้วัดและพระสงฆ์ สามเณร นักบวช และบริบทในพ้ืนที ่                                                          
          1.1 ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนที่ตั้ง และความสัมพันธ์กันชุมชนรอบ ๆ วัด 
          1.2 มีการพูดคุยกับพระคิลานุปัฏฐาก เจ้าอาวาส พระสงฆ์ สามเณร นักบวช มัคทายก พ่อค้า แม่ค้า                      
ในวัด ฯลฯ ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร ใช้ชีวิตหรือความเป็นอยู่แต่ละวันเป็นอย่างไร ความสามารถในการรับ
ข้อมูลเป็นอย่างไร มีจำนวนกี ่คน เป็นคนรุ ่นไหน มีความสามารถอย่างไร การพูดรู ้เรื ่อง เข้าใจกัน เพื ่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ ระหว่างคนเหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อมว่าเอ้ือให้ พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร 
ในประเด็นจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เราได้ศึกษามาร่วมกับประเด็นที่บุคคลเหล่านั้นพูดถึง เป็นประเด็นในการ
พูดคุยเพ่ิมเติมข้อมูลให้เห็นได้ว่ามีประเด็นดังนี้ 
      1) มีนโยบาย เรื่องอะไรบ้างที่เน้นการให้ข้อมูล เป็นข้อมูลอะไรบ้าง ภาวะการนำของเจ้าอาวาส พระสงฆ์ 
สามเณร นักบวชและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทบทวนวิธีการทำงานเป็นอย่างไร (กลไกกระบวนการทำงาน) ทำงานกับ
ใคร กลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีในวัดทำอะไร มีไว้เพื่ออะไร ใช้เครื่องมืออะไรในการทำงานลูกค้าสำคัญคือญาติโยม จึงต้อง
รับผิดชอบอะไรบ้าง เพื่อเชื่อมโยงสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีภาวะนำที่แสดงให้เห็นว่ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ                          
เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจโครงสร้างและการดำเนินงาน โดยให้ถือเป็นค่านิยมของวัด 
      2) มีการบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพในการวางแผนการประเมินผล ความปลอดภัยของญาติโยม
และการพัฒนาวัด 
      3) มีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ สามเณร นักบวชและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของวัดให้เป็นผู้สื่อสาร
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นข้อมูลที่ให้และทักษะการให้ข้อมูล กล่าวคือ สามารถระบุประเด็นที่ต้องการ
สื่อสาร ระบุความสามารถในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อวิธีการ ขั้นตอนที่ควรใช้จัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม การรับรู้ ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ประเมิน  
      4) มีการให้ญาติโยม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ สามเณร นักบวช คณะกรรมการวัด 
คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื ้นที่และภาคีเครือข่ายอื ่น ๆ ร ่วมออกแบบการดำเนินงาน                                 
และบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเกิดข้ึน  
      5) มีการออกแบบกลวิธี กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารระหว่างบุคคล                    
และม่ันใจว่าแต่ละบุคคลที่ได้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ 
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6) มีการจัดช่องทางบริการข้อมูลและบริการสุขภาพท่ีเข้าถึงได้ง่าย                                                                                 
7) มีการออกแบบสื่อและกระจายสื่อสู่สังคมด้วยวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ง่ายต่อความเข้าใจและการปฏิบัติตัว                     
ของกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                         
8) มีการวางแผนการพัฒนาวัด พระสงฆ์ สามเณร นักบวช และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

           1.3 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ พระสงฆ์ สามเณร และนักบวช มีจำนวนเท่าไหร่ ระดับชั้น มีก่ีกลุ่ม มีการใช้ชีวิต
อย่างไร สถานะสุขภาพ การปฏิบัติตัวและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ขั้นที่ 2 ค้นหาทุนมนุษย์ ทุนสังคม                       
 ในการดำเนินงานสำคัญตามข้ันที่ 1 สิ่งที่จะได้ก็คือ       
 2.1 ทุนมนุษย์ หมายถึงบุคคลที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาส พระสงฆ์ สามเณร นักบวช มัคทายก พ่อค้า 
แม่ค้า ฯลฯ ต่าง ๆ นั้น เป็นใครบ้าง เก่งและมีความชำนาญ เชี่ยวชาญอะไร มีความสนใจ ร่วมให้ข้อมูลและเป็นข้อมูล
ที่สามารถชี้เป้าการดำเนินงานได้ เพื่อระบุแกนนำ ผู้นำ การอยู่รวมกัน ข้อตกลง วัฒนธรรมของวัด    

2.2 ทุนสังคม ที่หมายถึงความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย อปท. ห้างร้าน บริษัท กรรมการชุมชน คนใน
ชุมชนรอบวัด  

 
ขั้นที่ 3 ค้นหาคนรอบรู้สุขภาพที่มีลักษณะตามตัว V-Shape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
นำข้อมูลขั้นที่ 2 มาพิจารณาร่วมกับการพูดคุยกับกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีใครบ้างทั้ง เจ้าอาวาส พระสงฆ์ สามเณร 

นักบวช มัคทายก ที่มีคุณลักษณะตามตัว V หากพบเป็นระดับ V1 และ V2 เป็นกลุ่มที่ต้องเติมข้อมูล และใช้กลุ่มช่วย                   
ในการทำงาน และหาคนลักษณะ V3 และ V4 หรือ V5  มาเป็นเพื ่อนร่วมงาน และหากมีลักษณะ V3 และ V4                        
หรือ V5 ก็จะสามารถกระตุ้น สนับสนุนหรือเสริมแรงในการดำเนินงานพัฒนาวัดด้วยกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพได ้ (ดังภาพ) 
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 ขั้นที่ 4 กระตุ้นการมีส่วนร่วมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นการเจ็บป่วย อาชีพ ผลการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีข้อมูลพร้อมหรือค่อนข้างพร้อม เห็นหนทางการพัฒนาได้แล้ว ก็นำข้อมูลเหล่านั้น
จากขั้น 1-3 ที่ทำให้รู้จักวัดอย่างที่วัดเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนที่ต้องต่อยอด เช่นมีผลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณรและนักบวชเป็นประจำปีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดกิจกรรม โครงการในการส่งเสริมสุขภาพ 
แล้วนำมาวิเคราะห์ให้เห็นความต้องการของพระสงฆ์ สามเณรและนักบวช ที่ต้องนำไปพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ  จน
ประเมินได้ว่ากลุ่มต่าง ๆ ของวัด มีแนวโน้มที่ยอมรับข้อมูล และมีแนวคิดต่อที่จะพัฒนา จนเห็นว่าตัวเองยังขาดอะไร 
และบอกตัวเองได้ว่าเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพขนาดไหน เพ่ือหาโอกาสการพัฒนาเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้สามารถ
มองเห็นถึงกระบวนการ กิจกรรมหรือโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน   

 ขั้นที่ 5 ตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำอะไร และบอกได้อย่างไรว่าสำเร็จ เป็นการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลที่ได้มา ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านั้นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นข้อมูลที่สื่อสารให้เห็นปัญหาและความต้องการได้ 
เข้าใจได้ง่าย เช่น เป็นแผนภาพ ตาราง ภาพผังกิจกรรม อธิบายเป็นกรณีศึกษาเป็นต้น พร้อมข้อมูลตัวหนังสือที่
สำคัญๆ เท่านั้น ร่วมกับการนำเสนอที่มีหลักฐานและความเป็นวิชาการที่เชื ่อถือได้ เช่นการฉันภัตตาหาร การ
เคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอและการนอนหลับลึกกระตุ้นความสูงสมส่วนของสามเณร เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ด้วยข้อมูลนำไปสู่การตัดสินใจร่วมและสามารถบอกได้ว่า จะวัดความสำเร็จได้อย่างไร เช่น เมื่อมีสามเณรอ้วน ควรให้
ความรู้เรื่องการฉันภัตตาหาร การบริหารกาย หรือให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ิมมากขึ้น (ดังภาพ) 

 

 

 สิ่งที่จะได้จากกระบวนการตัดสินใจร่วมกันนี้ ก็คือ ข้อตกลงร่วมกัน แนวทาง/แผนการทำงานร่วมกัน ในการ
ปรับข้อมูล และทักษะการสื่อสารซึ่งมีความสำคัญจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ สามเณรและนักบวช โครงการความร่วมมือ
การดำเนินงาน และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ “ยิ่งเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายได้มากเท่าไหร่ กิจกรรมดำเนินงาน                   
ที่สอดคล้องตรงกับความต้องการย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน” 
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 ขั้นที่ 6 จัดทำกลไกในการทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่มคน คณะทำงานที่เป็นทุนมนุษย์จากข้ันที่ 2 และ 3 ที่เข้าถึง
ข้อมูล เข้าใจข้อมูลผ่านการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันที่จะพัฒนาวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ มาร่วมวางแผนในการ
ดำเนินงานตามข้อตกลงนั้น โดยวัดซ่ึงมีพระคิลานุปัฏฐาก เป็นตัวตั้งตัวตีในการทำงาน และมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
สนับสนุนตามบทบาทที่ตกลงกันไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ขั้นที่ 7 ประเมินการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

เป็นการทบทวนการดำเนินงาน หลากหลายแง่มุมหรือทั้งโครงการเป็นระยะ ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ตามประเด็นการนำเสนองาน เพ่ือให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจกรรม 
ส่งผลต่อกิจกรรมที่จะดำเนินงานต่อ ๆไป ตามนโยบาย แผนงานที่กำหนดไว้ 

 ขั้นที่ 8 ถอดบทเรียนและสรุปประเมินผล         

เป็นการถอดบทเรียนเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนางาน ที ่ต ่อยอดความสำเร ็จในการดำเนินงานที ่ผ ่านมา                     
หรือเป็นตัวอย่างการพัฒนาของวัด พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร นักบวชและผู้ที่
เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามองค์ประกอบของการเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ และระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ขั้นที่ 9 พัฒนาต่อเนื่อง           

การมีผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที ่ดี ไม่ได้เกิดจากการมีความรอบรู ้ด้านสุขภาพขั ้นพื ้นฐานซึ ่งแสดงถึง
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลขเท่านั้น แต่จะต้องมีความสามารถในการเข้าใจ พิจารณาและแสวงหาข้อมูล
ทางสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะแสดงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขั้นปฎิสัมพันธ์ และข้ันวิจารณญาณที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล ซักถามโต้ตอบและนำไปใช้ตัดสินใจได้ การพัฒนาต่อเนื่อง
เป็นการฝึกทำ และตอกย้ำจากหลายหน่วยงาน เป็นการทำงาน และขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ 
พัฒนาวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังนั้น พระคิลานุปัฏฐาก คณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช จะมองเห็นว่า เมื่อมีญาติโยมเข้า
มาทำบุญที่วัด พวกเขาเหล่านั้นมีการเข้าถึง เข้าใจ แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปปฏิบัติให้ตนเองมีสุขภาพดีและ
สามารถบอกต่อผู้อื่นได ้
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องค์ประกอบวัดส่งเสริมสขุภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ   

วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ แนวทาง หมายเหตุ 
1.Partnership 
(เครือข่าย) 
การทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน
หน่วยงาน/ชุมชน 
Health sector/ 
Non-Health sector 
(เข้าถึง เข้าใจ) 

1. มีคณะกรรมการในการดำเนินงาน "วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัด
รอบรู้ด้านสุขภาพ" ตามบริบทพื้นที่ โดยมีเป้าหมายและกลไกล                  
ที่ชัดเจน 
2. พัฒนาเครือข่าย ให้เข้าถึงและเข้าใจกระบวนการดำเนิน
งานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. มีเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ในการขับเคลื่อนวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 

 

2.Participation  
(ความร่วมมือ) 
สร้างความร่วมมือใน
การทำงานทุก
กระบวนการ 
(บอกต่อ) 

1. ศึกษาบริบทพ้ืนที่ วิถีชีวิตชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสถานการณ์สุขภาวะชุมชน  
2. ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ ในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ วิถีชีวิตชุมชน 
3. มีกลไกขับเคลื่อน วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง  
    - มีการประชุมคณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ  
    - ส่งเสริมให้วัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ในด้านปัจจัย 4 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค) เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน 
4. คณะกรรมการฯ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ในการจัดการ
สุขภาพและพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5. คณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู ้และเข้าใจเรื ่องสุขภาพทาง
ปัญญา และให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่ ให้มีกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติการที ่เกี ่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญา 
ตั้งแต่เกิดจนถึงสาระสุดท้ายของชีวิต โดยคณะสงฆ์ สามเณร
และนักบวช เป็นผู้นำหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ ข้อ 
25 หมวด 4 
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องค์ประกอบ แนวทาง หมายเหตุ 
3.Planning  
(การวางแผน) 
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัดมีการกำหนดนโยบายวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ มาตรการและแผนงาน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้
คณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีบทบาทในการดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนและสังคม  
2. มีการสื่อสารแผน/ผลการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนทราบ
และมีส่วนร่วม 
3. มีการนำแผนไปปฏิบัติ พัฒนาเป็นรูปธรรมชัดเจนและขยาย
ผลสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
    - มีตัวอย่างโครงการที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผน 
    - มีการระดมทุนในการดำเนินงาน/โครงการ 
4. มีการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ 
5. จัดทำแผนข้อเสนอ มาตรการเชิงพัฒนาต่อกลไกระดับ
อำเภอ ให้ครอบคลุมทุกระดับ เช่น พชอ. หรือ อปท. 
 

ข้อ 1 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ ข้อ 
26 หมวด 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Promotion 
(การส่งเสริม)     
สื่อสาร ,ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (บอกต่อ) ( 
สื่อสาร  ตัดสินใจ) 

1. ข้อมูล 
    1.1 วัดมีระบบข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และนักบวช 
รายวัด รายบุคคล 
    1.2 วัดมีฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และนักบวช ที่
เช ื ่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องเช ่น กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฯลฯ 
และมีระบบส่งต่อเมื ่อพระสงฆ์ สามเณรและนักบวชมีการ
เจ็บป่วย 
    1.3 วัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้พระสงฆ์ สามเณร
และนักบวช ได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพ ที่เอ้ือต่อพระธรรมวินัย ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะในรูปแบบต่าง ๆ  
2. สื่อสาร 
    2.1 วัดจัดให้มีช่องทางให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช ใน
การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เช่นห้องสมุดอินเตอร์เน็ต มุมความรู้ 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1.3 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติข้อ 
12 หมวด 2 
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องค์ประกอบ แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน หมายเหตุ 
    3.1 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

การดูแลตนเองทั้งเรื่องอาหาร การรักษาสุขภาพ การมีกิจกรรม
ทางกาย สภาพแวดล้อมและการพักผ่อนอย่างเหมาะสม การ
ฝึกฝนพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการทำหน้าที ่
ในฐานะผู้สืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่   
   3.2 วัดส่งเสริมให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์                   
ขั้นพื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์ และสหธรรมิก  
    3.3 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวชได้รับการตรวจคัดกรอง
ประเมินภาวะสุขภาพประจำปีร้อยละ 80 ของพระสงฆ์และ
สามเณร ในวัด 
    3.4 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์   
    3.5 วัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้พระสงฆ์ สามเณร 
นักบวชและแกนนำชาวบ้านที ่มาวัด ได้ เผยแพร่และนำองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ด้านสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก  
    3.6 วัดส่งเสริมให้มีพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อคอยดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก 
ที่เอ้ือต่อพระธรรมวินัย  
4. สถานที่และกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    4.1 วัดจัดให้มีระบบและกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพ       
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและปัจจัยคุกคามสุขภาพภายในวัด  
    4.2 มีสถานที่สนับสนุนกิจกรรมทางสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การดำเนินกิจกรรมของพระสงฆ์ สามเณรและ
นักบวช กลุ่มวัยต่าง ๆ 
5. นวัตกรรม 
    5.1 มีนวัตกรรมด้านการดูแล / ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณรและนักบวช 
    5.2 พระสงฆ์ สามเณร และนักบวช เป็นบุคคลต้นแบบ 
สำหรับพระสงฆ์ สามเณร และนักบวชในวัด ในการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพ 
 

ข้อ 3.1 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ ข้อ 7 
หมวด 2 
 
ข้อ 3.2 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติข้อ 
11 หมวด 2 
 
 
 
 
 
ข้อ 3.5 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติข้อ 
13 หมวด 2 
ข้อ 3.6 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติข้อ 
14 หมวด 2 
 
ข้อ 4.1 ปรับจาก
ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติข้อ 
10 หมวด 2 
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องค์ประกอบ แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5.Public (สาธารณะ)
สื่อสารให้ประชาชน
เกิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
(บอกต่อ) 
 

1. วัดมีรูปแบบ (Model) ที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ / ดูงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
2. วัดสามารถเป็นที่จัดการอบรม ประชุมสัมมนา เข้าค่าย ใน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สะท้อนเจตนารมณ์และพันธะสัญญาร่วมกัน 
3. มีหลักสูตรที่บูรณาการหลักธรรมกับการส่งเสริมสุขภาวะ               
ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย 
4. มีสื ่อให้ความรู้ เช่นคติธรรม สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฯลฯ ท ั ้ ง 4 ด ้าน (กาย จ ิต ส ังคม/อนาม ัยส ิ ่ งแวดล ้อม                            
จติวิญญาณ) แก่ประชาชน 
5. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพทาง
ดิจิทัล แอพพลิเคชั่น หรือสื่ออื่น ๆ ผ่านนโยบายสาธารณะ                 
(มีสื่อสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือผลิตเอง) ของวัด 
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      รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน ตามมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ   

       มาตรฐานระดับพื้นฐาน            มาตรฐานระดับก้าวหน้า                      มาตรฐานระดับยั่งยืน 

องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
1.Partnership 
(เครือข่าย) 
การทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน 
หน่วยงาน/ชุมชน 
Health sector/ non 
Health sector 
(เข้าถึง เข้าใจ) 
 
 

1. มีคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู ้ด้านสุขภาพตามบริบท
พื้นที่ โดยมีเป้าหมายและกลไกลที่ชัดเจน 
     มีคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู ่วัดรอบรู ้ด้านสุขภาพ มาจากภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที ่
     มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ                   
2. พัฒนาเครือข่าย ให้เข้าถึงและเข้าใจ
กระบวนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่
วัดรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
     มีการพัฒนาเครือข่ายภายในและ
ภายนอกชุมชน ในการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
      มีการจัดทำแผนการพัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3. มีเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ในการ
ขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ  
      มีเครือข่ายพระคิลานุปัฎฐาก จากวัดอื่น 
ๆในพ้ืนท ี 
      ประสานเครือข่ายพระคิลานุปัฎฐาก
ขับเคลื่อน/ขยายผลวัดส่งเสริมสุขภาพ 
สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพให้เพ่ิมจำนวนขึ้นใน
พ้ืนที่เดียวกัน/พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

 
 
 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/หลักฐาน
ต่าง ๆเก่ียวกับการแต่งตั้งหรือการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ 
- มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
- มีรายชื่อเครือข่ายสนับสนุนการดำเนิน
งานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
 
 
- มีแผนการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัด
รอบรู้ด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
 
 
- มีข้อมูลเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากที่
ร่วมขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่วัด
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
- มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวัด
ส่งเสริมสุขภาพ สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(จำนวนวัดที่ได้รับการขยายผลจนเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ) 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
2.Participation  
(ความร่วมมือ) 
สร้างความร่วมมือใน
การทำงานทุก
กระบวนการ (บอกต่อ) 
 

1. ศึกษาบริบทพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สถานการณ์สุขภาวะชุมชน  
     มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนรอบด้านและ
บูรณาการข้อมูลชุมชน โดยศึกษาบริบทพ้ืนที่
และสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ เพ่ือแก้ไข 
ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก 
2. ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ 
ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตชุมชน 
      มีการดำเนินงานสร้างความตระหนัก ให้
องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึก ในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตชุมชน 
3. มีกลไกขับเคลื่อน วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัด
รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
       มีกลไกการขับเคลื่อนประกอบด้วย มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการจัดทำแผน
และดำเนินงานตามแผน มีการประชุมคณะกรรมการ                
และมีรายงานผลการประชุม มีการรายงานผล
การดำเนินงาน และมีการประเมินผลและ
สรุปผลการดำเนินงาน 
4. คณะกรรมการฯ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
ในการจัดการสุขภาพและพัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
     มีโครงการ การดำเนินงานโดยนำข้อมูล
ด้านสุขภาพ มาใช้ในการจัดการสุขภาพและ
พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู ่ว ัดรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพ 
5. คณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสุขภาพทางปัญญา 
และให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่ ให้มี
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสุขภาพทางปัญญา ตั้งแต่เกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยคณะสงฆ์ 
สามเณรและนักบวช เป็นผู้นำหลักในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรม  

 
 
 
- มีฐานข้อมูลชุมชนดังนี้ แผนที่เดินดิน 
ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน 
ระบบสุขภาพชุมชน ปฎิทินชุมชน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิต และ
สถานการณ์สุขภาวะชุมชน โดย
ประสานงานกับท้องถิ่น ชุมชนรอบข้าง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
- มีการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพที่
บูรณาการกับบริบทพ้ืนที่ วิถีชีวิตชุมชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการและชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
ระยะตามแผนงาน 
- มีรายงานการประชุมคณะกรรมการวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ/
สรุปการดำเนินงาน/ภาพถ่ายการ
ดำเนินงาน 
 
- ผลการประชุมนำไปสู่การพัฒนาวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- มีแผนการดำเนินงาน / การจัดทำ
โครงการในการดำเนินงาน 
-มีการดำเนินการตามแผนโดยคณะสงฆ์
และภาคีที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
-มีการสรุปการดำเนินงาน/รายงานใน
การประชุมคณะกรรมการ และมี
ภาพถ่ายการดำเนินงาน 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
       มีการจัดกิจกรรมเรื่องสุขภาพทาง

ปัญญา โดยใช้วัดเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 
และมีคณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช เป็น
ผู้นำหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรม 
เช่น การจัดทำข้อมูลธรรมะกับการส่งเสริม
สุขภาพเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่นวิทยุ ทีวี 
เว็บไซด์ การเทศน์ การจัดอบรมเยาวชน/กลุ่ม
ต่างๆ จัดค่ายธรรมะเพ่ือสุขภาพ 
 

- มีรายงานผลการจัดกิจกรรม และ
ภาพถ่าย 

3.Planning                  
(การวางแผน) 
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานทั้งหมด     
( สื่อสาร  ตัดสินใจ) 
 

1.ว ัดม ีการกำหนดนโยบายวัดส ่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู ้ด้านสุขภาพ มาตรการ
และแผนงาน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ให้
คณะสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีบทบาทใน
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน
และสังคม 
       มีนโยบายการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
       มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
2. มีการสื่อสารแผน/ผลการดำเนินงานให้
ทุกภาคส่วนทราบและมีส่วนร่วม 
      มีการสื่อสารแผนการดำเนินงานให้
สาธารณชนรับทราบ 
      มีการรายงานผลการดำเนินงานให้
สาธารณชนรับทราบ 
3. มีการนำแผนไปปฏิบัติ พัฒนาเป็น
รูปธรรมชัดเจนและขยายผลสู่ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
     มีโครงการดำเนินงานที่ตอบสนอง/
สอดคล้องกับแผน        
      มีการสนับสนุนจากภาคส่วนท้องถิ่น/
ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและ
โครงการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
       
 

 
 
 
 
 
 
- มีนโยบายการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรในที่สาธารณะ 
- มีแผนงานโครงการที่จัดทำโดย
คณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัด
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 
- มีการประชาสัมพันธ์แผน/โครงการให้
ชุมชนและประชาชนทราบ 
 
 
 
- มีผลการดำเนินงานโครงการตามแผน 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      มีการระดมทุนในการดำเนินงาน/
โครงการจากภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
4. มีการติดตามประเมินผล แผนงาน/
โครงการ 
     มีการเก็บข้อมูลและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
5. จัดทำแผน ข้อเสนอ มาตรการเชิงพัฒนา
ต่อกลไกระดับอำเภอ ให้ครอบคลุมทุกระดับ 
เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      มีแผนการดำเนินงาน กลไกการดำเนินงานและ
ข้อเสนอในระดับอำเภอเพ่ือต่อยอดงาน  
 

- มีผลการได้รับทุนเพ่ือดำเนินงาน-
โครงการ/กิจกรรมจากเครือข่ายในและ
นอกชุมชน 
- มีรายงานผลการดำเนินงานของวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 
 
- มีแผน ข้อเสนอแนะ มาตรการเชิง
พัฒนาเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในชุมชนและประชาชนต่อกลไกระดับ
อำเภอ 
 

4.Promotion   
(การส่งเสริม) สื่อสาร, 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(บอกต่อ) 
 

1. ข้อมูล 
1.1 วัดมีระบบข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณร และนักบวช รายวัด รายบุคคล 
      มีการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณร และนักบวช รายวัด รายบุคคล 
      มีระบบการดูแลปฐมพยาบาลพระสงค์
โดยพระสงฆ์ดูแลกันเอง 
      มีระบบการดูแลพระสงฆ์ที่ติดเตียงหรือ
อาพาธ 
1.2 วัดมีฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณร และนักบวช ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฯลฯ และมีระบบ
ส่งต่อเมื่อพระสงฆ์ สามเณรและนักบวช               
มีการเจ็บป่วย      
     มีการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ 
สามเณร และนักบวช 
     ม ีระบบการประสานการส ่งต ่อ เมื่อ
เจ็บป่วยต้องรักษาในสถานพยาบาล 
 

 
- มีระบบข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
และนักบวช รายวัด รายบุคคล และมี
ผู้ดูแลระบบ 
- มีระบบการดูแลปฐมพยาบาลพระสงฆ์
และการส่งต่อ 
- มีระบบการดูแลพระสงฆ์ที่ติดเตียงและ
การส่งต่อ 
 
- มีฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
นักบวช และมีผู้ดูแลระบบ 
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1.3 วัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน              
ให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช ได้พัฒนา
ศักยภาพในการดูแลและเสรมิสร้างสุขภาพ                  
ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ด้วยการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ กิจกรรมการพัฒนา
สุขภาวะในรูปแบบต่าง ๆ      
      ส่งเสริมให้พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช 
เข้าอบรม ประชุม เรื่องการดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพ 
2. สื่อสาร 
2.1 วัดจัดให้มีช่องทางให้พระสงฆ์ สามเณร
และนักบวช ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เช่นห้องสมุดอินเตอร์เน็ต มุมความรู้ 
        มีการจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ภายในวัด 
        มีการผลิตสื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
เผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
3.1 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีความ
รอบร ู ้ ด ้ านส ุขภาพ การปร ับ เปล ี ่ ยน
พฤติกรรม การดูแลตนเองทั้งเรื ่องอาหาร การ
ร ักษาส ุขภาพ การม ี ก ิ จกรรมทา งกาย 
สภาพแวดล ้อมและการพ ักผ ่อนอย ่าง
เหมาะสม การฝึกฝนพัฒนาจิตและปัญญา
เพื ่อให้มีความพร้อมต่อการทำหน้าที ่ใน
ฐานะผู้สืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ได้อย่างเต็มที ่
        มีองค์ความรู้ หรือแสวงหาความรู้ ดูแล
สุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
        มีความรู้ตามหลักโภชนาการ, ดูแล
อนามัยช่องปากตนเองเช้าและก่อนนอนทุกวัน 
 

- มีระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีมุมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
- มีห้องสมุด/มีห้องสมุดอินเตอร์เน็ต 
- มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลการ
ส่งเสริมสุขภาพในวัด/เว็บไซด์ของวัด 
 
 
 
- มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ เช่นการมีกิจกรรมทางกายหรือ
การบริหารกาย การดูแลช่องปาก การ
ปรับสภาพแวดล้อม และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการบริโภคของพระในวัด 
โดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
- มีเอกสารหลักฐาน สื่อความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
       ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายหรือการ

บริหารกาย เช่นการกวาดลานวัด การถูพ้ืน 
อย่างสม่ำเสมอ ด้วยอาการสำรวมพอดี ในที่
อันควร 
3.2 วัดส่งเสริมให้พระสงฆ์ สามเณรและ
นักบวช มีความรู ้ ความเข้าใจในระบบ
บริการสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ขั้น
พื ้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อ
ประโยชน ์ ในการด ูแลส ุขภาพตนเอง 
อุปัชฌาย์ อาจารย์ และสหธรรมิก 
       มีการให้ความรู ้ ความเข้าใจในระบบ
บริการส ุขภาพและชุดส ิทธิประโยชน์ขั้น
พ้ืนฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ 
3.3 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวชได้รับการ
ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น
ร้อยละ 80 ของจำนวนพระสงฆ์และ
สามเณรในวัด 
      มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
เบื้องต้นร้อยละ 80 ของจำนวนพระสงฆ์และ
สามเณรในวัด 
3.4 พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
       พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มีการ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
3.5 วัดให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้
พระสงฆ์ สามเณร นักบวชและแกนนำ
ชาวบ้านที ่มาวัด ได้เผยแพร่และนำองค์
ความรู ้ ภูมิปัญญา ด้านสุขภาพตามหลัก
พระธรรมวิน ัยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก 
       ม ีการสอดแทรกเร ื ่ องการส ่ง เสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ในการเทศนาและ
บรรยายธรรมแก่ชุมชน 
 

 
 
 
 
- มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- มีการอบรมให้ความรู้ระบบบริการ
สุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน
ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
- มีเอกสาร หลักฐานการตรวจคัดกรอง
ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น และการ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ ในกรณีท่ีมีปัญหา
สุขภาพและมีการรักษาต่อเนื่องในกลุ่ม
ป่วย 
 
 
- มีเอกสาร หลักฐานการประเมนิพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคข์องพระสงฆ์ 
สามเณรและนักบวชในวัด 
- มีหลักฐานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพระสงฆ์ สามเณรและนักบวช ที่มี
ปัญหาสุขภาพและรายปกติ 
 
- สังเกต สอบถามจากพระสงฆ์ สามเณร 
บุคลากรในวัดและประชาชนในพื้นที่ ใน
การเทศนาและสอดแทรกเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
- มีคลิปเทศนาลงในเว็บไซด์ของวัด 
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม/พัฒนาวัด 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
       มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งทางกาย
และจิตใจ ในรายที่มีปัญหาสุขภาพให้มี
สุขภาพดีและรายปกติให้รักษาสุขภาพได้
อย่างต่อเนื่อง 
3.6 วัดส่งเสริมให้มีพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อ
คอยดูแลและเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง 
อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก ท่ีเอื้อต่อ
พระธรรมวินัย 
      มีการสร้าง /พัฒนาแกนนำพระสงฆ์ 
สนับสนุนให้พระสงฆ์ เข้าอบรมหลักสูตรพระ            
คิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพประจำวัด - อสว.) 
4. สถานที่และกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อมและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.1 วัดจัดให้มีระบบและกลไกในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและปัจจัยคุกคามสุขภาพภายในวัด  
      จัดสิ่งแวดล้อมภายในวัด และกิจกรรม
เหมาะสมกับเพศและวัย ให้เอ้ือต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ มี
จำนวนเพียงพอสะอาดและปลอดภัยจัดแยก
ชายหญิง พระสงฆ์ สามเณรและนักบวช มี
ข้อความหรือสัญลักษณ์ชัดเจน 
      มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลทำด้วยวัสดุแข็งแรง                   
ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
      จัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขาภิบาล โดยมี
รางหรือท่อระบายน้ำรอบบริเวณไม่อุดตัน 
 
 

- มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ/ให้
คำปรึกษาแก่พระสงฆ์ในงานเทศกาล/
การประชุมสงฆ์ในวาระต่าง ๆ 
 
 
 
-  ม ี เอกสาร หล ักฐาน ในการอบรม               
พระคิลานุปัฏฐาก 
- มีทะเบียนพระสงฆ์ ที ่ผ่านการอบรม
หล ักส ูตรพระค ิลาน ุป ัฏฐาก (พระ
อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - 
อสว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีหลักฐานการจัด/ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้เอ้ือต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในรายที่มีปัญหาสุขภาพ 
- มีป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ประเภท
ห้องน้ำห้องส้วม ติดไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
- บริเวณพ้ืนถนน พ้ืนอาคาร ท่อหรือทาง
ระบายน้ำไม่พบขยะมูลฝอยตกค้าง ไม่มี
น้ำขังนอง 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
 
 

      โรงอาหาร และห้องครัว/ร้านอาหาร/
แผงลอย ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
      มีการแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือมูล
ฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และมูล
ฝอยอันตราย รวมทั้งมีการทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ 
      มีการจัดการเหตุรำคาญ ไม่มีกลิ่นเหม็น 
ควัน ฝุ่นละออง เสียงดัง หรือสิ่งอื่นใดท่ีส่ง
ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
      สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยรณรงค์
ให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ไม่พบก้น
บุหรี่ ซองบุหรี่      
      ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด
วัดอย่างสม่ำเสมอ                                     
4.2 มีสถานที่สนับสนุนกิจกรรมทางสุขภาพ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพ การ
ดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมของสงฆ์ 
สามเณรและนักบวชกลุ่มวัยต่าง ๆ 
      สนับสนุนให้มีลานกีฬาและกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในวัดอย่างต่อเนื่อง 
5. นวัตกรรม 
5.1 มีนวัตกรรมด้านการดูแล / ส่งเสริม
สุขภาพพระสงฆ์ สามเณรและนักบวช 
      มีการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาและ
ยกระดับเป็นนวัตกรรม 
5.2 พระสงฆ์ สามเณร และนักบวช เป็น
บุคคลต้นแบบ สำหรับพระสงฆ์ สามเณร 
และนักบวชในวัด ในการจัดการส่งเสริมสุข
ภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
      มีการสร้าง/พัฒนา พระสงฆ์ สามเณร 
และนักบวช เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ      
 

- มีผลการสำรวจสุขาภิบาลอาหารตาม
แบบสำรวจและสำรวจสภาพจริงโดยผู้
ประเมิน 
- มีการแยกขยะและเขียนป้ายบอกอย่าง
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
- มีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
ในบริเวณวัดโดยเครื่องหมายเขตปลอด
บุหรี่ได้รับการติดในที่ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
- มีภาพถ่ายกิจกรรม/แผนการดำเนินงาน 
 
 
 
- มีสถานที่จัดกิจกรรมและ ลานกีฬา  
ในวัด 
- มีภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการออก
กำลังกายในวัด 
 
 
- มีเอกสาร หลักฐานการจัดการความรู้
เพ่ือยกระดับเป็นนวัตกรรม 
 
 
 
 
  
- มีหลักฐาน เอกสาร การสร้าง/พัฒนา 
พระสงฆ์ สามเณร และนักบวช เป็น
บุคคลต้นแบบ 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
5.Public 
(สาธารณะ)  
สื่อสารให้ประชาชน
เกิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (บอกต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัดมีรูปแบบ (Model) ที่เป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ / ดูงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
       เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งดูงาน 
เช ่น พิพ ิธภ ัณฑ์ บ ันทึก/ใบลาน เอกสาร 
นิทรรศการ  
        ส ืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป ัญญา เช ่น งานสงกรานต ์ ลอยกระทง 
เข้าพรรษา การจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน 
ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
        มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นการแพทย์แผนไทย 
เป็นต้น 
         มีการจัดสวนสมุนไพรสาธิต 
         ส ่งเสร ิมการใช ้สมุนไพรในวัดและ
ชุมชน 
2. วัดสามารถเป็นที่จัดการอบรม
ประชุมสัมมนา เข้าค่าย ในด้านส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม สะท้อนเจตนารมณ์และ
พันธะสัญญาร่วมกัน 
       สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆในการใช้พื ้นที ่ว ัดจัดอบรม ประชุมสัมมนา  
เข้าค่าย 
      จัดกิจกรรมเข้าค่ายหรือโครงการอบรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาจิตใจให้แก่กลุ่มหรือชุมชนได้ 
     
 
 

 
 
 
 
- มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน /มีศูนย์
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
 
- มีเอกสารหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
 
 
- มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพโดยใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
- มีสวนสมุนไพรสาธิต  
- มีหลักฐานการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในวัดและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
- มีเอกสาร หลักฐาน การจัดอบรม 
ประชุมสัมมนา เข้าค่าย 
- มีหลักฐานการศึกษาดูงานจากท่ีอ่ืน ๆ 
เช่น หนังสือขอศึกษาดูงาน บันทึกเยี่ยม 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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องค์ประกอบ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน แหล่งข้อมูล/หลักฐานการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีหลักสูตรที่บูรณาการหลักธรรมกับการ
ส่งเสริมสุขภาวะ ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย 
       จัดหลักสูตรการศึกษาธรรมะกับการ
ส่งเสริมสุขภาวะ เช่น เข้าค่ายคุณธรรม สอน
ธรรมะวันอาทิตย์ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
บวชช ีพราหมณ์ สอนธรรมะในโรงเร ียน                   
เป็นต้น 
4. มีสื ่อให้ความรู ้ เช่นคติธรรม สมุนไพร  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้ง 4 ด้าน (กาย จิต 
สังคม/อนามัยสิ ่งแวดล้อม จิตวิญญาณ)    
แก่ประชาชน 
       ม ี เอกสารความร ู ้ด ้ านการส ่ง เสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม คติธรรม สมุนไพร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้
ด้านสุขภาพทางดิจิทัล แอพพลิเคชั่น หรือ
สื ่ออื ่น ๆ ผ่านนโยบายสาธารณะ (มีสื่อ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือผลิตเอง) 
ของวัด 
        มีช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  
 
 

 
 
 
- มีหลักสูตรอบรม/ตารางสอน ภาพ
กิจกรรม/หลักฐานการอบรม/ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
- มีตัวอย่างสื่อให้ความรู้ทั้ง 4 ด้าน 
 
 
- มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แสดงให้
เห็นได้ เช่น สื่อสารผ่านช่องทางของวัด
เอง/เชื่อมโยงกับเครือข่ายพระสงฆ์/
เครือข่ายสาธารณะ 
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   แบบประเมินวัดส่งเสริมสขุภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

ชื่อวัด........................................................................................รหสัวัด..................สถานที่ตั้งเลขที่...............................              

หมู่ที่.............ถนน.......................ตำบล..............................อำเภอ......... ...................จังหวดั..........................................

รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์................................... เขต/เทศบาล/อบต………………………………………………....                 

จำนวนพระทั้งหมด...................................รูป เณร............................รูป แม่ช.ี........................คน รวม.....................รูป                                               

วัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพในระดับ          พ้ืนฐาน               ก้าวหน้า             ยั่งยืน                    

อุบาสก/อุบาสิกา/คนที่อาศัยอยู่ในวัด ......................................  คน รวมทั้งสิ้น .................................. ................รูป/คน

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน......................................โทรศัพท์.............................E –mail………………………………………....... 

1. คำชี้แจง  
1.1 แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ใช้เป็นแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมประเมิน               

ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส ิ ่งแวดล้อม) จากศูนย ์อนามัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด  พระคิลานุป ัฏฐาก สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัด เพื่อรับรอง             
วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพว่าได้พัฒนาตามเกณฑ์ (หรือใช้คณะผู้ประเมินชุดเดียวกันกับวัด
ส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้)                                                           

1.2 วัดที่เข้าร่วมโครงการ ควรได้รับคำชี้แจง การใช้แบบประเมินนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนรับการตรวจประเมิน  (หากมีข้อสงสัย ปรึกษาศูนย์อนามัยที่................. ...............         
ติดต่อคุณ......................................เบอร์โทร...........................ไลน์ไอดี............................... ...............................
(ให้แต่ละศูนย์อนามัย ลงข้อมูลวัดในเว็บไซค์ของศูนย์ฯ ด้วย) 

1.3 มีหลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
 

2. การใช้แบบประเมิน 
ครั ้งที ่ 1 ประเมินตนเอง สำรวจข้อมูลตามเกณฑ์ นำมาวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ                       
ตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู ้ด้านสุขภาพและประเมินตนเองเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับ                     
การตรวจประเมิน 
ครั้งที่ 2 รับการเยี่ยมประเมิน วัดรอรับการเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการ เพ่ือการรับรองตามเกณฑ์  
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3. ขั้นตอนการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดประเมินตนเองตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ      
สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ศนูย์อนามยัชีแ้จงเกณฑ์ให้วดัที่

เข้าร่วมโครงการทราบ 

วัดเตรียมความพร้อม                                               
และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

วัดขอรับการประเมิน 

  

การประเมินเพื่อรับรองการเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ
สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ศนูย์อนามยั สสจ. เป็นพ่ีเลีย้ง

และให้ค าแนะน าในการเตรียม

ความพร้อม 

คณะกรรมการเข้าประเมินรับรอง  

(ศูนย์อนามัย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั                 
พระคิลานปุัฏฐาก                         
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ประธานสมาคมสภา
ผู้สูงอายุฯ จังหวัด ฯลฯ)  
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4. เกณฑ์การประเมิน  

4.1 เกณฑ์การประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 - ระดับพ้ืนฐาน คือ มีกิจกรรมตามเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วน จำนวน 28 ข้อ 
 - ระดับก้าวหน้า คือ มีกิจกรรมตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 28 ข้อและก้าวหน้า 20 ข้อครบถ้วน  
    - ระดับยั่งยืน คือ มีกิจกรรมตามเกณฑ์พ้ืนฐาน 28 ข้อ ก้าวหน้า 20 ข้อและยั่งยืน 11 ข้อครบถ้วน 
4.2 วัดที่รับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบทุกข้อจึงจะได้รับการรับรองจากกรมอนามัย 

เกณฑ์/องค์ประกอบ ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า ระดับยั่งยืน 
องค์ประกอบที่ 1 
Partnership (เครือข่าย) 
การทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน 
หน่วยงาน/ชุมชน Health 
sector/ non Health 
sector (เข้าถึง เข้าใจ) 

-ผ่านเกณฑ์  2 ข้อ -ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 2 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 
3 ข้อ 

-ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  2  ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 3 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับยั้งยืน 1 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 
Participation (ความ
ร่วมมือ) สร้างความ
ร่วมมือในการทำงานทุก
กระบวนการ (บอกต่อ) 

- ผ่านเกณฑ์  2 ข้อ -ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 2 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 
2 ข้อ 

-ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  2  ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 2 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับยั้งยืน 1 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 3 
Planning (การวางแผน) 
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานทั้งหมด 
(สื่อสาร  ตัดสินใจ) 

- ผ่านเกณฑ์  6 ข้อ -ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 6 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 
2 ข้อ 

-ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  6  ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 2 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับยั้งยืน 1 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 4 
Promotion (การ
ส่งเสริม)  สื่อสาร ,
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(บอกต่อ) 

- ผ่านเกณฑ์  13 ข้อ -ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 13 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า  
11 ข้อ 

-ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  13  ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 11 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับยั้งยืน 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5 
Public (สาธารณะ) 
สื่อสารให้ประชาชนเกิด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
(บอกต่อ) 

- ผ่านเกณฑ์  5 ข้อ -ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 
2 ข้อ 

-ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  5  ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า 2 ข้อ 
-ผ่านเกณฑ์ระดับยั้งยืน 3 ข้อ 
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การประเมิน 

ในการประเมินการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ในแต่ละหัวข้อให้ทำเครื่องหมายลงใน
ช่อง ผลการประเมิน ดังนี้ 

1. พิจารณาว่าในแต่ละรายการประเมิน มีรายการที่จะประเมิน หรือ ไม่ ในกรณีที่ ไม่มี รายการประเมินให้ทำ
เครื่องหมาย “ - ” 

2. ถ้ามีรายการที่จะประเมิน ให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินว่ารายการที่ประเมินนั้น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน แล้วทำเครื่องหมาย 

ผ่าน = สภาพที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ใส่ เครื่องหมาย “√” 
ไม่ผ่าน = สภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้ใส่ เครื่องหมาย “X ” 

 3. วัดส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ ให้ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังนี้ 
     - วัดส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ให้ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ                      
ในระดับพ้ืนฐาน 
     - วัดส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า ให้ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ           
ในระดับก้าวหน้า 
              - วัดส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ระดับยั ่งยืน ให้ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู ่วัดรอบรู ้ด้านสุขภาพ                    
ในระดับยั่งยืน 
 

5. ผลการประเมิน 
รายละเอียด ผลการประเมินครั้งที่ 1 ผลการประเมินครั้งที่ 2 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน 
O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับก้าวหน้า 
O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 

O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน 
O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับก้าวหน้า 
O อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 

คำแนะนำของผู้ประเมิน 
 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
……………………………………………………….... 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 

 

ชื่อผู้ประเมิน 
ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน 

 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
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การนิเทศงาน/ติดตาม 

1. ติดตาม ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน เพื่อความ
ต่อเนื่อง โดยระดับจังหวัดดำเนินการตรวจประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 

2. ติดตาม ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน เพื่อให้ผ่าน
เกณฑร์ะดับก้าวหน้า เพ่ือความต่อเนื่อง โดยระดับจังหวัดดำเนินการตรวจประเมินผล ระยะเวลา 2 ปี / ครั้ง 

3. ติดตาม ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า เพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์ระดับยั่งยืนเพ่ือความต่อเนื่อง โดยระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจประเมินผล ระยะเวลา 2 ปี / ครั้ง 

4. ติดตาม ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับยั่งยืน เพื่อความ
ต่อเนื่องโดยระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจประเมินผล ระยะเวลา 2 ปี / ครั้ง 

5. ติดตามประเมิน ระดับก้าวหน้าโดยศูนย์อนามัยที ่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/จังหวัด                     
ปีละ 1 ครั้ง 
 

การรายงาน 
รายงานผลการดำเนินการ แจ้งรายชื่อวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มายังสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย                   

ภายในเดือน กรกฎาคม 2563  
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                การประเมินตามมาตรฐานวัดส่งเสรมิสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

เกณฑ์/ 
องค์ประกอบ 

 
มาตรฐานระดับพื้นฐาน 

 

 
มาตรฐานระดับก้าวหน้า 

 

 
มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 
1.Partnership 
(เครือข่าย) 
การทำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน หน่วยงาน/
ชุมชน Health 
sector/ Non-
Health sector 
(เข้าถึง เข้าใจ) 

1. มีคณะกรรมการ
ดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ มาจากภาคส่วนต่าง 
ๆ ในพื้นที่ 
2. มีการพัฒนาเครือข่าย
ภายในและภายนอกชุมชน 
ในการดำเนินงานวัดส่งเสริม
สุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
2. มีการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
3. มีการจัดทำแผนการ
พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่
วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 
4.มีเครือข่ายพระคิลา                 
นุปัฏฐากจากวัดอื่นๆ ใน
พ้ืนที่ 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และระดับก้าวหน้า 
2. ประสานเครือข่ายพระคิลา 
นุปัฏฐากขับเคลื่อน/ขยายผล
วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพให้เพ่ิมจำนวนขึ้น
ในพ้ืนทีเ่ดียวกัน/พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 

2.Participation 
(ความร่วมมือ) 
สร้างความร่วมมือ
ในการทำงานทุก
กระบวนการ 
(บอกต่อ) 

1. มีการจัดทำฐานข้อมูล
ชุมชนรอบด้านและคืน
ข้อมูลชุมชน โดยศึกษา
บริบทพื้นที่และสถานการณ์
ปัญหาด้านสุขภาพ เพ่ือ
แก้ไข ส่งเสริมและปลุก
จิตสำนึก 
2.มีการดำเนินงานสร้าง
ความตระหนัก ให้องค์
ความรู้และปลุกจิตสำนึก ใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
วิถีชีวิตชุมชน 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
2.มีกลไกการขับเคลื่อน
ประกอบด้วย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีการจัดทำ
แผนและดำเนินงานตามแผน  
มีการประชุมคณะกรรมการ          
มีรายงานผลการประชุม              
มีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน มีการ
ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
3. มีโครงการ การ
ดำเนินงานโดยนำข้อมูลด้าน
สุขภาพ มาใช้ในการจัดการ
สุขภาพและพัฒนาวัด
ส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และระดับก้าวหน้า 
2. มีการจัดกิจกรรมเรื่อง
สุขภาพทางปัญญา โดยใช้วัด
เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 
และมีคณะสงฆ์ สามเณรและ
นักบวช เป็นผู้นำหลักในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรม 
เช่นการจัดทำข้อมูลธรรมะกับ
การส่งเสริมสุขภาพเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ทีวี 
เว็บไซต์ การเทศน์ การจัด
อบรมเยาวชน/กลุ่มต่างๆ จัด
ค่ายธรรมะเพ่ือสุขภาพ 
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เกณฑ์/ 
องค์ประกอบ 

 
มาตรฐานระดับพื้นฐาน 

 
มาตรฐานระดับก้าวหน้า 

 
มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 
3.Planning     
(การวางแผน) 
กำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน
ทั้งหมด (สื่อสาร 
ตัดสินใจ) 

1. มีนโยบายการดำเนินงาน
วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
2. มีการจัดทำแผนและ
ดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ โดยทุกภาคสว่น                    
มีส่วนร่วม 
3. มีการสื่อสารแผนการ
ดำเนินงานให้สาธารณชน
รับทราบ 
4. มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สาธารณชน
รับทราบ 
5. มีโครงการดำเนินงานที่
ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผน 
6. มีการเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
2. มีการสนับสนุนจากภาค
ส่วนท้องถิ่น/ชุมชน ในการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
และโครงการ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 
3. มีแผนการดำเนินงาน 
กลไกการดำเนินงานและ
ข้อเสนอในระดับอำเภอเพ่ือ
ต่อยอดงาน 
 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และระดับก้าวหน้า 
2. มีการระดมทุนในการ
ดำเนินงาน/โครงการจาก    
ภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนในการดำเนิน
กิจกรรมตามแผน 
 

4.Promotion 
(การส่งเสริม)  
สื่อสาร, 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (บอกต่อ 

1. มีการจัดทำระบบข้อมูล
สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
และนักบวช รายวัด 
รายบุคคล 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูล
สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 
และนักบวช 
3. ส่งเสริมให้พระสงฆ์ 
สามเณรและนักบวช เข้า
อบรม ประชุม เรื่องการดูแล
และเสริมสร้างสุขภาพ 
4.มีการจัดมุมให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพภายในวัด 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
2. มีระบบการดูแลปฐม
พยาบาลพระสงฆ์ โดย
พระสงฆ์ดูแลกันเอง          
3. มีระบบการประสานการ 
ส่งต่อ เมื่อเจ็บป่วยต้อง
รักษาในสถานพยาบาล 
4. มีความรู้ตามหลัก
โภชนาการ, ดูแลอนามัยช่อง
ปากตนเอง เช้าและก่อนนอน
ทุกวัน 
 
 
 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และระดับก้าวหน้า 
2. มีระบบการดูแลพระสงฆ์ที่
ติดเตียงหรืออาพาธ 
3. พระสงฆ์ สามเณรและ
นักบวช มีการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 
4. มีการสร้าง /พัฒนาแกนนำ
พระสงฆ์ สนับสนุนให้
พระสงฆ์ เข้าอบรมหลักสูตร
พระคิลานุปัฏฐาก (พระ
อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) 
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เกณฑ์/ 
องค์ประกอบ 

มาตรฐานระดับพื้นฐาน 
 

มาตรฐานระดับก้าวหน้า 
 

 
มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 
 5. มีการผลิตสื่อการส่งเสริม

สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ได้
อย่างเหมาะสม 
6. มีองค์ความรู้ หรือ
แสวงหาความรู้ ดูแลสุขภาพ
ตนเอง การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมการ
ป้องกันโรคและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
7. มีการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในระบบบริการ
สุขภาพและชุดสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
8. มีการสอดแทรก เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมการป้องกันโรค
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเทศนาและ
บรรยายธรรมแก่ชุมชน 
9. จัดสิ่งแวดล้อมภายในวัด 
และกิจกรรมเหมาะสมกับ
เพศและวัย ให้เอ้ือต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
10. มีห้องน้ำ ห้องส้วม และ
อ่างล้างมือ มีจำนวน
เพียงพอสะอาดและ
ปลอดภัยจัดแยกชายหญิง 
พระสงฆ์ สามเณรและ
นักบวช มีข้อความหรือ
สัญลักษณ์ชัดเจน 
 
 

5. ส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายหรือการบริหารกาย 
เช่นการกวาดลานวัด การถูพ้ืน 
อย่างสม่ำเสมอ ด้วยอาการ
สำรวม พอดีในที่อันควร 
6. มีการตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพเบื้องต้นร้อยละ 80 
ของจำนวนพระสงฆ์และ
สามเณรในวัด 
7. มีการให้คำปรึกษาด้าน
สุขภาพอนามัยและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง
ทางกายและจิตใจในรายที่มี 
ปัญหาสุขภาพให้มีสุขภาพดี
และรายปกติให้รักษา
สุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
8.โรงอาหาร และห้องครัว /
ร้านอาหาร/แผงลอย ได้
มาตรฐานตามข้อกำหนด
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
9. มีการแยกขยะเป็น 3 
ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
และมูลฝอยอันตราย รวมทั้ง
มีการทำความสะอาดอย่าง
สม่ำเสมอ 
10. มีการจัดการเหตุรำคาญ 
ไม่มีกลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่น
ละออง เสียงดัง หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
 

5. สร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนโดยรณรงค์ให้วัดเป็น
พ้ืนที่ปลอดบุหรี่ 100% ไม่พบ
ก้นบุหรี่ ซองบุหรี่ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำ
ความสะอาดวัดอย่าง
สม่ำเสมอ  
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เกณฑ์/ 
องค์ประกอบ 

 
มาตรฐานระดับพื้นฐาน 

 

 
มาตรฐานระดับก้าวหน้า 

 

 
มาตรฐานระดับยั่งยืน 

 
 11. มีภาชนะรองรับขยะมูล

ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลทำ
ด้วยวัสดุแข็งแรง ทำความ
สะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิด
มิดชิด 
12. จัดการน้ำเสียอย่างถูก
สุขาภิบาล โดยมีรางหรือท่อ
ระบายน้ำรอบบริเวณไม่อุดตัน 
13. มีการจัดการความรู้ เพื่อ
ค้นหาและยกระดับเป็น
นวัตกรรม 
 

11.สนับสนุนให้มีลานกีฬา
และกิจกรรมการออก
กำลังกายในวัดอย่างต่อ
เนืองและสม่ำเสมอ 
12. มีการสร้าง/พัฒนา 
พระสงฆ์ สามเณร และ
นักบวช เพื่อเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

  

5.Public 
(สาธารณะ) 
สื่อสารให้ประชาชน
เกิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (บอกต่อ) 

1. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
แหล่งดูงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ 
บันทึก/ใบลาน เอกสาร 
นิทรรศการ 
2. สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา เช่น งาน
สงกรานต์  ลอยกระทง 
เข้าพรรษา การจักสาน 
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
3. สนับสนุนให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ             
ในการใช้พ้ืนที่วัดจัดอบรม 
ประชุม สัมมนา เข้าค่าย 
4. จัดกิจกรรมเข้าค่ายหรือ
โครงการอบรมด้านส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาจิตใจให้แก่กลุ่ม
หรือชุมชนได้ 
5. มีเอกสารความรู ้ด้านการ
ส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภาพ อนามั ย
สิ่งแวดล้อม คติธรรม สมุนไพร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน 
2. มีกิจกรรมส่งเสริมด้าน
สุขภาพ  โดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เช่นการแพทย์
แผนไทย เป็นต้น 
3. จัดหลักสูตรการศึกษา
ธรรมะกับการส่งเสริมสุข
ภาวะ เช่น  เข้าค่าย
คุณธรรม สอนธรรมะวัน
อาทิตย์ บวชสามเณรภาค
ฤดูร้อน บวชชีพราหมณ์ 
สอนธรรมะในโรงเรียน 
เป็นต้น 
 

1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และระดับก้าวหน้า 
2. มีการจัดสวนสมุนไพรสาธิต 
3. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
วัดและชุมชน 
4. มีช่องทางการสื่อสารองค์
ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ 
 



33 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

               แบบฟอร์มรายงาน 
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ประวัติและผลงาน 
วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่.................... 

ประจำปี  2563 
 
ชื่อวัด ......................................................รหัสวัด........................ 
ชื่อเจ้าอาวาส ................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน ....................................................................               
อายุ  ...............  ปี  เกิดวันที่ ......................................................          ภาพถ่ายวัดและบริเวณ 
การศึกษา ..................................................................................... 
ที่อยู่ .............................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................................. 
E – mail : …………………………………………………………………………  Line : ............................................... 
เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพระดับ       พื้นฐาน          ก้าวหน้า         ยั่งยืน 
ผลงานเด่น 
................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพกิจกรรม 
*จัดส่งในรูปแบบอเิล็คทรอนิคส์ไฟล์ 
* บันทึกข้อมูลในแผ่นซีดี (CD) 
* จัดส่งศูนย์อนามัย เขต 1 ชุด และสำนักอนามัยผู้สูงอายุ 1 ชุด 
      

แบบฟอร์ม สอส.วร. 1
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แบบสรุปผลวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรูด้้านสุขภาพที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ประจำปี  2563 

จังหวัด ..............................................   ศูนย์อนามัยที ่.......................................... 
 

************************************** 
 

ลำดับ ชื่อวัด/ตำบล/อำเภอ 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  

ไม่ผ่าน หมายเหตุ ขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้น 
ก้าวหน้า 

ขั้น
ยั่งยืน 

       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อผู้รับรองผลการประเมิน         ลงชื่อ …………………………….………………………… 
                                                           ( ………………………….…………………………) 
                                                  ตำแหน่ง …………………………………………………….    
                       
หมายเหตุ    1. ผ่านเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน  คือ ผ่านตามเกณฑ์พ้ืนฐานครบถ้วนทุกข้อ 
                   2. ผ่านเกณฑ์ข้ันก้าวหน้า  คือ ผ่านตามเกณฑ์พ้ืนฐานและก้าวหน้าครบถ้วนทุกข้อ 
                   3. ผ่านเกณฑ์ข้ันยั่งยืน     คือ ผ่านตามเกณฑ์พ้ืนฐาน ก้าวหน้า และยั่งยืนครบถ้วนทุกข้อ 
  4. มีหลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
 
ส่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย ภายในเดือน  กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
  

รายงาน สอส.วร.2 
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แบบสรุปผลการประเมนิวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วดัรอบรู้ด้านสุขภาพ                                        
ประจำปี  2563 

                                   ศูนย์อนามัยที่ .......................................... 
 

************************************** 
 

ที ่ จังหวัด ชื่อวัด/ที่อยู่ ชื่อเจ้าอาวาส ชื่อ/เบอร์โทร 
ผู้ประสานงาน 

1     
2     

 
 
 
     ลงชื่อ …………………………….………………………… 
                                                           ( ………………………….…………………………) 
                                                 ตำแหน่ง …………………………………………………..….  
                                      ผู้รายงาน    
 
ส่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 
 
 
 

รายงาน สอส.วร. 3 


