
 บันทกึขอความ 

สวนราชการ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก                                    

ท่ี  พล ๐๒๓๒. ๓๐๔/พิเศษ วันท่ี        ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ 

 ขออนุญาตเผยแพรฯ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity 
& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  
( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ MOIT 12 กำหนดให
หนวยงานตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล ในกระบวนการวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล  นั้น 

   ในการนี้ กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม มีความประสงคขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ 2565 ในวันท่ี  
๑4 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ณ ศาลาการเปรียญ วัดบานพราว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผูเขาอบรม จำนวน 
40 คน และหากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขออนุญาตนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
กิจกรรมดังกลาว ข้ึนเผยแพรผานทางเว็บไชตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 
 

(นางศศิธร  เปรอด) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 
 

ความเห็นของผูมีอำนาจส่ังการ 
 อนุมัต/ิอนุญาต       ไมอนุมัต/ิไมอนุญาต 

 
 
 

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       ๓  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
            และขออนุญาตเผยแพรฯ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
            และขออนุญาตเผยแพรฯ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                              ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นางศศิธร  เปรอด )                                              ( นายศิษฏคิม   เบ็ญจขันธ ) 
ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันท่ี 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565                              วันท่ี 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565                      
 

 
 ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

 (นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                        ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                 วันท่ี 3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 
 



1. ช่ือโครงการ  การสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

2. หลักการและเหตุผล 
 จากกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงหวังพัฒนาใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยูคูสังคมไทย 
มาอยางชานาน  ปจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน 39,481 วัด และมีพระสงฆจำนวน 290,015 รูป สามเณร
จำนวน 58,418 รูป รวมเปน 348,433 รูป ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของพระสงฆเปนผูสูงอายุ และพระสงฆ 
เปนผูมีความสำคัญ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม 
ทองถิ่น ชุมชน อันเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดลอมภายในวัด และขยาย
ผลสูการพัฒนาสุขภาวะ ของชุมชน พระสงฆมีปญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งจากขอมูลกรมการแพทย  
ป 2559 พบวา พระสงฆ-สามเณรอาพาธมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงฆ มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมัน
ในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย 
และโรคขอเขาเสื่อม 2,600 ราย  ซ่ึงสาเหตุสำคัญสวนหนึ่งมาจากอาหารท่ีใสบาตรทำบุญของประชาชน ท่ียังขาด
ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงผลเสียตอการเจ็บปวยของพระสงฆ นอกจากนี้พระสงฆยังมีพฤติกรรมเสี่ยง  
ตอสิ่งที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค เชน การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ  ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกาย 
ที่เหมาะสม หากไมไดรับการแกไขจะกลายเปนผูปวยรายใหม  ปญหาสุขภาพของพระสงฆ ไดมีหนวยงานตางๆ 
ดำเนินการแกไขปญหาอยูแลว แตเปนเพียงโครงการเฉพาะกิจท่ีขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการ
กับภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง  และมีการดำเนินงานเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้น และแมวาพระสงฆจะมีหลักประกัน
สุขภาพ แตเมื่ออาพาธยังมีปญหา ในการเขาถึงบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแล
สุขภาพพระสงฆอยางตอเนื่องและครบวงจร หากไมมีการพัฒนากระบวนการสงเสริมและการดูแลพระสงฆในดาน
สุขภาพ จะทำใหกลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการพัฒนาความดีงามดานคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ
ยิ่งของประเทศไทยก็จะออนแอลง   
 อำเภอนครไทย มีจำนวนวัด 58 วัด จำนวนพระสงฆ 230 รูป และมีพระสงคที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ตามเปาหมาย รอยละ 100 พบพระสงฆกลุมเสี่ยง ระดับไขมันในเลือดเกินเกณฑ และพระสงฆกลุมเสี่ยง กลุมปวย 
ที่ไดรับการอบรมมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พระสงฆกลุมปวยไดรับการดูแลสงตอดานสุขภาพอยางตอเนื่อง  
มีพระอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจำวัด เพื่อเปนแกนนำดูแลสุขภาพพระสงฆในวัดในอำเภอนครไทย คลอบคลุม
ทุกตำบล จากสถานการณสุขภาพพระสงฆดังกลาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเครือขายบริการ
สุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ จึงจัดทำกิจกรรมการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ มติ มหาเถรสมาคมที่ 191/2560 และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ 5 ใหมีการขับเคลื่อนงาน “พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ” และพระสงฆก็เปนกลุมเปาหมายสำคัญที่ตอง
ไดรับการดูแลเสริมสรางทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรูและการพัฒนาตลอดชวงชีวิต เพ่ือเปนคนไทยท่ีมีศักยภาพ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมอยูดีมีสุข 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือประเมิน คัดกรองสุขภาพพระสงฆและสามเณร 
 3.2 เพื่อพัฒนาพระสงฆเปนแกนนำในการถายทอดองคความรู ในการสงเสริมสุขภาพ สำหรับ ประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 

3.3 เพ่ือสนับสนุน... 
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 3.3 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ
กาย ใจ ในพระสงฆและสามเณรกลุมเสี่ยง   
 3.4 เพื่อใหวัด จัดและพัฒนากิจกรรมของวัด เพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนรู ในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน 

4. เปาหมาย 
- พระสงฆท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรูดานการดูแลสุขภาพ จำนวน 40 คน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 - เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2565 

6. วิธีการดำเนินงาน  
  - กิจกรรมใหความรูฟนฟูแกนนำพระสงฆ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด จัดเดือนกุมภาพันธ 2565  
ณ วัดบานพราว ตำบลบานพราว อำเภอนครไทย  

วัตถุประสงคกิจกรรม เปาหมายกิจกรรม การวัดผลกิจกรรม 
- เพ่ือพัฒนาและฟนฟู
แกนนำพระสงฆ ในการ
ดูแลสุขภาพพระสงฆ 
กลุมดี เสี่ยง ปวย  
ท่ีเหมาะสม 

- พระสงฆ ท่ีไดรับการอบรมพระคิลา
นุปฏฐากและพระสงฆอาสาขางเตียง 
ไดรับอบรมฟนฟู จำนวน 40 รูป 
- พระสงฆท่ีไดรับการอบรม เปน
แกนนำในการ คัดกรอง ดูแลรักษา 
บำบัด ฟนฟู สงตอเบื้องตน ให
เหมาะสมกับสภาวะของพระภิกษุ  
สามเณร  

- พระสงฆ ท่ีไดรับการอบรมฟนฟู  
มีความรู ทักษะ ท่ีเหมาะสมหลัง
อบรมเพ่ิมข้ึน >รอยละ 90 
- พระสงฆ ท่ีไดรับการอบรมฟนฟู  
ทำหนาท่ีเปน อาสาสมัครดูสุขภาพ
พระสงฆ กลุมดี เสี่ยง ปวย ในวัด
อยางตอเนื่องและเหมาะสม 

 
7. ผูรับผิดชอบ 

 - นางศศิธร เปรอด  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท 097-9240916  

8. หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย วัดบานพราว และวัดในอำเภอนครไทย 

9. การประเมินผลและตัวข้ีวัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน แหลงขอมูล/เอกสาร 
พระสงฆท่ีไดรับการอบรมฟนฟู มีความรู ทักษะ 
ท่ีเหมาะสมหลังอบรมเพ่ิมข้ึน >รอยละ 90 

ประเมิน KAPกอน-หลัง 
การอบรม 

-บันทึกการสรุปกิจกรรมการอบรม 
-แบบบนัทึกขอมูลสขุภาพพระสงฆ 

พระสงฆ กลุมเสี่ยง กลุมปวยท่ีไดรับการอบรม 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม>รอยละ 90 

ประเมิน KAPกอน-หลัง 
การอบรม 

บันทึกการสรุปกิจกรรมการอบรม 

 

10. ประโยชน... 
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10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 พระสงฆไดรับการตรวจสุขภาพและไดรับการดูแลดานดานสุขภาพ และสามารถเปนแกนนำในการ
พัฒนาสุขภาพ เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ัง ดานกาย ใจ สังคม และปญญา 
 10.2 วัดและพระสงฆเปนศูนยกลาง ในการสงเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 10.3 วัดมีรูปแบบกิจกรรมท่ีถูกตองในการสงเสริมสุขภาพ 
 

11. การอนุมัติกิจกรรม 
 

ผูเสนอกิจกรรม 

(นางศศิธร  เปรอด) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 
 

ผูอนุมัติกิจกรรม 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการ 
โครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมใหความรูฟนฟูแกนนำพระสงฆ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด  
ณ วัดบานพราว ตำบลบานพราว อำเภอนครไทย 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 
 
 

ตารางการอบรม 
07.00 - 08.00 น.  ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบกอนการใหความรู  

ตรวจสุขภาพ ซักประวัติตรวจเลือด (FBS, Lipid) 
08.00 - 09.00 น.  ถวายภัตราหารเชา 
09.00 - 10.30 น.  บรรยายความรูเรื่องโรค NCD  
10.30 - 11.00 น.  การบรรยายโรคท่ีพบบอย ในกลุมวัยทำงานและผูสูงอายุ 
11.00 - 13.00 น.  ถวายภัตราหารเพล 
13.00 - 14.30 น.  การปฏิบัติตัว 3 อ. 2 ส.  

ฝกปฎิบัติ การออกกำลังกาย การยืดเหยียด ดวยมณีเวช 
14.30 - 14.45 น.  ถวายน้ำปานะ 
15.30 - 15.30 น.  พิษภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
15.30 - 16.00 น.  ทำแบบทดสอบหลังการใหความรู  
    สิ้นสุดกิจกรรม 



รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน (ผูมีสวนไดสวนเสีย)  
รวมวางแผน รวมแลกเปล่ียน และรวมดำเนินงาน 

โครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ป 2565  
วันท่ี  8  กุมภาพันธ  2565 

ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองกระทาว ต.หนองกระทาว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 

1. พระทวีป ยอดเกตุ  
2. พระเปา พิมพเงิน  
3. พระสุนทร สุทธิ  
4. พระอำนวย โตเครือดี   
5. พระจิตร กันคำ  
6. พระคำกอง ตาบั้นทอง  
7. พระทองลวน ปอมทอง  
8. พระจวน ไชยพงษ  
9. พระสมพงษ ศิริเวช  
10. พระณัฏฐชัย จันทวงศสิงห  
11. พระบุญสง ขำครา  
12. พระทองคำ โพธิ์สาจันทร  
13. พระณรงค จันทะศรี  
14. พระวิทยา จันทะสอน  
15. พระชุมพล ทรรศนะวิเทศ  
16. เจาหนาท่ีกลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  นางศศิธร  เปรอด หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม ผูรับผิดชอบงานดานสงเสริมและปองกัน
โรค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย คืนขอมูลและแจงปญหาสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย รายละเอียด
ดังนี้ 
 จากกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงหวังพัฒนาใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยูคูสังคมไทยมาอยาง
ชานาน  ปจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน 39,481 วัด และมีพระสงฆจำนวน 290,015 รูป สามเณรจำนวน 
58,418 รูป รวมเปน 348,433 รูป ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของพระสงฆเปนผูสูงอายุ และพระสงฆเปนผูมี
ความสำคัญ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ทองถ่ิน 
ชุมชน อันเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดลอมภายในวัด และขยายผลสูการ
พัฒนาสุขภาวะ ของชุมชน พระสงฆมีปญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งจากขอมูลกรมการแพทย ป 2559 พบวา 
พระสงฆ-สามเณรอาพาธมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงฆ มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย 
โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคขอเขาเสื่อม 
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2,600 ราย  ซึ่งสาเหตุสำคัญสวนหนึ่งมาจากอาหารที่ใสบาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงผลเสียตอการเจ็บปวยของพระสงฆ นอกจากนี้พระสงฆยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งที่เปนสาเหตุของการเกิด
โรค เชน การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไมไดรับการแกไขจะ
กลายเปนผูปวยรายใหม ปญหาสุขภาพของพระสงฆ ไดมีหนวยงานตางๆ ดำเนินการแกไขปญหาอยูแลว แตเปนเพียง
โครงการเฉพาะกิจที่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง  และมีการ
ดำเนินงานเฉพาะในบางพ้ืนท่ีเทานั้น และแมวาพระสงฆจะมีหลักประกันสุขภาพ แตเม่ืออาพาธยังมีปญหา ในการเขาถึง
บริการทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆอยางตอเนื่องและครบวงจร หากไมมี
การพัฒนากระบวนการสงเสริมและการดูแลพระสงฆในดานสุขภาพ จะทำใหกลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
และการพัฒนาความดีงามดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีสำคัญยิ่งของประเทศไทยก็จะออนแอลง   
 อำเภอนครไทย มีจำนวนวัด 58 วัด จำนวนพระสงฆ 230 รูป และมีพระสงคที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ตามเปาหมาย รอยละ 100 พบพระสงฆกลุมเสี่ยง ระดับไขมันในเลือดเกินเกณฑ และพระสงฆกลุมเสี่ยง กลุมปวยท่ีไดรับ
การอบรมมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พระสงฆกลุมปวยไดรับการดูแลสงตอดานสุขภาพอยางตอเนื่อง มีพระ
อาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจำวัด เพื่อเปนแกนนำดูแลสุขภาพพระสงฆในวัดในอำเภอนครไทย คลอบคลุมทุกตำบล 
จากสถานการณสุขภาพพระสงฆดังกลาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเครือขายบริการสุขภาพ เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ จึงจัดทำกิจกรรมการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับ มติ มหาเถรสมาคมที่ 191/2560 และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 5 ใหมีการขับเคลื่อนงาน 
“พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ” และพระสงฆก็เปนกลุมเปาหมายสำคัญที่ตองไดรับการดูแลเสริมสรางทักษะการ
ดำรงชีวิต การเรียนรูและการพัฒนาตลอดชวงชีวิต เพื่อเปนคนไทยที่มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยูดีมีสุข 
ในการดำเนินการดูแลสุขภาพพระสงฆตอเนื่องใน ป 2565 ไดเชิญแกนำชุมชนและนิมนตแกนนำพระสงฆ ผูมีสวนได
สวนเสียไดเขามามีสวนรวมในข้ันตอนการเขียนกิจกรรม ซ่ึงขณะนี้กิจกรรมในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช-
นครไทย ไดผานการลงนามอนุมัติจากผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเรียบรอยแลว 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 ผูเขารวมประชุมรวมกันเสนอปญหา ในการใหบริการและดูแลสุขภาพพระสงฆในอำเภอนครไทย 
 ผูเขารวมประชุมรวมนำเสนอปญหา ในการใหบริการและดูแลสุขภาพพระสงฆในอำเภอนครไทย สรุป
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข การดำเนินงานการดูแลสุขภาพพระสงฆ ยังคงเหมือนกับในปท่ีผานมา ดังนี้ 

1. พระสงฆไมมีคาใชจายในการเดินทาง มารักษาพยาบาล/การมาประชุม 

2. เม่ือมาโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ตองเขาคิวรอตรวจนาน ไมมีคิวสงฆ  

3. ตองนั่งรอตรวจรวมกับผูรับบริการอ่ืนๆ ไมมีสถานท่ีใหนิ่งแยกโซนของพระสงฆ  

4. ไมมีชองทางดวนของพระสงฆ 

5. อุปกรณในการคัดกรองสุขภาพเบี้องตนในวัดไมมี 

และผูเขารวมประชุมรวมนำเสนอแนวทางแกไข ในเบื้องตนดังนี้ 

1. ระบบนัดคิวตรวจลวงหนา / ระบบรับยา / สงยาไปท่ีวัด 

2. ประสานระบบสงตอ / โดย อปท. , อาสากูชีพกูภัย ชวยรับรับสง 

3. จัดทำระบบสื่อสาร และสงขอมูลสุขภาพพระสงฆ การนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ หรือสื่อสาร

ขอมูลสุขภาพผาน line กลุม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 การวางแผนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก  

 นางศศิธร  เปรอด หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม ผูรับผิดชอบงานดานสงเสริมและปองกันโรค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดแจงกิจกรรมตามโครงการฯ แกผูเขารวมประชุม และรวมกันออกแบบและ
กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม วันเวลาและสถานท่ี รายละเอียดดังนี้ 
  กิจกรรมใหความรูฟนฟูแกนนำพระสงฆ ในการดูแลสุขภาพพระในวัด จัดกิจกรรมในวันที่ 14 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ณ วัดบานพราว ตำบลบานพราว อำเภอนครไทย ผูเขาอบรมฟนฟูเปนพระสงฆ ที่ไดรับการ
อบรมพระคิลานุปฏฐากและพระสงฆอาสาขางเตียง ไดรับอบรมฟนฟู จำนวน 40 รูป การอบรม ฟนฟูความรูเรื่อง คัดกรอง 
ดูแลรักษา บำบัด ฟนฟู ใหเหมาะสมกับสภาวะของพระภิกษุ  สามเณร และการสงตอเบื้องตน   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
- ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ขอใหทางโรงพยาบาลทำหนังสือแจงทางวัดและชุมชน พรอมแจงผาน

กลุมไลน พระ อสว. อำเภอนครไทย เพ่ือการประสานงานท่ีท่ัวถึง  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 
เลิกประชุมเวลา   11.00 น.  
 
 

 ลงชื่อ...............................................................ผูจดรายงานการประชุม 

          ( นางสาวจินตนา  แหลมพิมาย ) 
 

 

 ลงชื่อ................................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 

( นางศศิธร  เปรอด ) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 
 
 
 

    ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ) 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 





รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการ    การสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
2. ผูรับผิดชอบโครงการ      นางศศิธร  เปรอด 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม (PCU) 
4. วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ   วันท่ี ๑4 กุมภาพันธ ๒๕๖5 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ  

วัดบานพราว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือประเมิน คัดกรองสุขภาพพระสงฆและสามเณร 
  2. เพ่ือพัฒนาพระสงฆเปนแกนนำในการถายทอดองคความรู ในการสงเสริมสุขภาพ สำหรับประชาชน 
   ในทองถ่ิน 
  3. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนา 
  ทักษะกาย ใจ ในพระสงฆและสามเณรกลุมเสี่ยง   
  4. เพ่ือใหวัด จัดและพัฒนากิจกรรมของวัด เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู ในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ 
  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชน ชุมชน 

     6.  ข้ันตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ลำดับท่ี กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 อบรมใหความรูฟนฟูแกนนำพระสงฆ 
ในการดูแลสุขภาพพระในวัด  
ณ วัดบานพราว ตำบลบานพราว  
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

มีพระสงฆเขารวมอบรม จำนวน 4๐ รูป 
 

      
 8.  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 สรุประดับความรูและทักษะการดูแลสุขภาพ กอน-หลัง ของพระสงฆท่ีเขารับการอบรม   
 

ระดับความรูและทักษะการปฏิบัติ
กิจวัตรในการดูแลสุขภาพ 

ระดับ ดี ระดับ ปานกลาง ระดบั การปรับปรุง 

กอนอบรม 51.67 31.67 16.67 
หลังอบรม 58.33 38.33 3.33 

      
9.  การประเมินจุดออน/ปญหา อุปสรรค ของโครงการ    

1. พระสงฆกลุมเปาหมาย ติดกิจนิมนต และบางรูปอยูนอกพ้ืนท่ีไมสามารถมาตรวจตามนัด 
2. ทักษะและความเขาใจในการดูแลสุขภาพท่ีไมตรงกัน 
3. อุปกรณในการคัดกรองสุขภาพเบี้องตนในวัดไมมี 

  4. กิจกรรมในเรื่องการเลือกอาหารและออกกำลังกายบางอยางไมเหมาะสมกับพระสงฆ และไมสามารถ 
 ปฏิบัติได 

     10.  แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งตอไป 
1. ประสานเจาหนาท่ี รพสต.ในการติดตตามตตรวจสุขภาพและถวายความรู ในพ้ืนท่ี 
2. การจัดอบรมถวายความรู ในพระสงฆอยางตอเนื่อง/จัดใหมี อสว ประจำวัดใหครอบคลุม 
3. การแนะนำประชาชน ในการจัดอาหารถวายพระ 
4. มีเจาหนาท่ี อสม เขาไปดูแลสุขภาพพระในวัด และมีระบบสงตอ 
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11.  หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ถามี)    

  1)  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม   
       2)  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ   
  3)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและกำหนดการ   
       4)  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน   
  5)  รายชื่อผูเขารวมโครงการ  
       6)  จดหมายเชิญวิทยากร 
  7)  หนังสือตอบรับวิทยากร   
       8)  รายงานการประชุม    

  
 

 
  ลงชื่อ.........................................................ผูจัดทำรายงาน 

                      ( นางสาวจนิตนา  แหลมพิมาย ) 
 

 

   ลงชื่อ............................................................ผูตรวจรายงาน 

                                                                         ( นางศศิธร  เปรอด ) 
                                                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                                                          หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 
 
 
 
                  ลงชื่อ................................................................รับทราบ 

                                                                     ( นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ ) 
                                                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 12 
ภาพถายโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ป 2565  

วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2565 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองกระทาว ต.หนองกระทาว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 12 
ภาพถายโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ป 2565  

วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2565 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองกระทาว ต.หนองกระทาว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก                                   

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/พิเศษ   วันท่ี          18  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดำเนินงานโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอ 

 นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  ตามที่ กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม ไดดำเนินโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพ
พระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ป 2565 โดยจัดกิจกรรมใหความรูฟนฟูแกนนำพระสงฆ ในการดูแล
สุขภาพพระในวัด เสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

 กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม ขอรายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
ตามโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ป 2565 และขออนุญาต
นำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
           

( นางศศิธร  เปรอด ) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 
 
 
                 ทราบ / อนุญาต 
 
 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       18  มีนาคม  2565 
หัวข้อ  :  รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดำเนินงานโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ  

 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           รายงานผลความกาวหนา/สรุปผลการดำเนินงานโครงการการสงเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ  
 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และขออนุญาตเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                              ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นางศศิธร  เปรอด )                                              ( นายศิษฏคิม   เบ็ญจขันธ ) 
ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันท่ี 18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565                              วันท่ี 18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565                      
 

 
 ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

 (นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                      ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                               วันท่ี 18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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