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แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย

1.ระดบัพ้ืนฐาน  จ านวน  35 ขอ้

2.ระดบักา้วหนา้  จ านวน 30 ขอ้

3.ระดบัยัง่ยืน    จ านวน 31 ขอ้

เกณฑก์ารตดัสิน

มาตรฐานระดบัพ้ืนฐาน  ตอ้งผา่น 35 ขอ้

มาตรฐานระดบักา้วหนา้ ตอ้งผา่นระดบัพ้ืนฐาน 35 ขอ้ และ ระดบักา้วหนา้ 30 ขอ้

มาตรฐานระดบัยัง่ยืน ตอ้งผา่นระดบัพ้ืนฐาน 35 ขอ้ ระดบักา้วหนา้ 30 ขอ้ และระดบัยัง่ยืน 31 ขอ้

รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก : ค ู่มือ แนวทางการด าเนินงาน  วดัสง่เสรมิสขุภาพ

http:// hp.anamai.mail.go.th



มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน มาตรฐานระดับก้าวหน้า             มาตรฐานระดับย่ังยืน

คุณสมบตัิ รายละเอียดกจิกรรมที่ประเมนิ

1. สะอาด  ร่มร่ืน  
- อาคาร  สถานที่
- บริเวณ  และ
สภาพแวดล้อม
ภายในวัด

1.1 อาคารสถานที่
มีความมั่นคง แข็งแรง โดยมีพื้น ฝาผนัง เพดานท าด้วยวัสดุคงทน อยู่ในสภาพดี และสะอาด
มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และมีการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมต่อการ

ท ากิจกรรม
แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนและเหมาะสม

1.2 ห้องน้้า ห้องส้วม
ห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือ มีจ านวนเพียงพอ สะอาดและปลอดภัย จัดแยก 

ชาย-หญิง และพระภิกษุ มีข้อความหรือสัญลักษณ์ชัดเจน
- ส้วมชาย 1 : 50 คน
- ส้วมหญิง 1 : 50 คน
- ส้วมพระ - แม่ชี 1 : 6 รูป
มีส้วมแบบนั่งราบ และมีราวจับ ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
มีที่ปัสสาวะชาย 1 : 30 คน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ( HAS )



คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

1. สะอาด  ร่มร่ืน  
- อาคาร  สถานที่
- บริเวณ  และ
สภาพแวดล้อม
ภายในวัด

1.3 สุขาภิบาลอาหารและน้้า
มีบริการน้ าด่ืม/ น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
โรงอาหาร และห้องครัว ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการเตรียม การปรุง และ

จัดเก็บภาชนะ
โรงอาหาร ห้องครัว/ร้านอาหาร/ แผงลอยได้มาตรฐานตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
โรงครัว โรงอาหาร มีบ่อดักขยะ / บ่อดักไขมัน ใช้งานได้ดี ถ้าไม่มีท่อสาธารณะ ต้องมีบ่อซึม
โรงอาหาร ห้องครัว / ร้านอาหาร / แผงลอย ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste
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คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

1. สะอาด  ร่มร่ืน  
- อาคาร  สถานที่
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สภาพแวดล้อม
ภายในวัด

1.4 ขยะ การจัดการน้้าเสียและเหตุร้าคาญ
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ท าด้วยวัสดุแข็งแรง ท าความสะอาดง่าย
ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
มีการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
จัดการน้ าเสียอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  โดยมีรางหรือท่อระบายน้ ารอบบริเวณไม่อุดตัน
ในบริเวณวัดไม่มีน้ าขังนองและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
มีการแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
และมูลฝอยอันตราย รวมทั้งมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ
ไม่พบขยะมูลฝอยตกค้างหรือตกหล่นตามพื้นถนน ท่อหรือทางระบายน้ า รวมถึงพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
มีการจัดการเหตุร าคาญ ไม่มีกลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่นละออง เสียงดัง หรือสิ่งอื่นใดท่ีส่งผลกระทบ
ต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
มีการน าขยะมูลฝอยไปแปรสภาพและใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ขยะหอม 
ไบโอแก๊ส ฯลฯ
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1.5 การป้องกันควบคุมโรค
ภาชนะขังน้ าทุกภาชนะไม่มีลูกน้ ายุงลาย 
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
มีการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมลูกน้ ายุงลาย โดยคณะกรรมการของวัดทุกเดือน 
(ค่าCI)
สุนัขและแมว เพศเมีย ทุกตัวในบริเวณวัด ได้รับการท าหมันหรือฉีดยาคุม  
ชุมชนมีส่วนร่วมในการท าความสะอาดวัดอย่างสม่ าเสมอ
จัดพื้นที่ หรือมีโรงเรือนส าหรับสุนัขและแมวพักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ  
และมีการแยกสัตว์ป่วย
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1.6 การป้องกันอุบัติภัยและการจราจร
พื้นอาคารไม่ลื่น สภาพลานจอดรถ  ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มีอุปกรณ์หรือมาตรการป้องกันอัคคีภัย 
มีเอกสารแสดงถึงการตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง
ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย
มีแผนรองรับกรณีสาธารณภัย เช่น การจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบสาธารณภัยในวัด
มีการซ้อมแผน กรณี เกิดสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน มาตรฐานระดับก้าวหน้า             มาตรฐานระดับย่ังยืน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=D5Expjb_L8QmDM&tbnid=lhSp0ncmb7MmUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnenfe.nfe.go.th%2Felearning%2Fcourses%2F65%2F1_1.htm&ei=K6xbUbWCLIHprAf2tYGQBA&bvm=bv.44697112,d.bmk&psig=AFQjCNE29jE4Mz0N5mcvMi_KmGFTOaOTaQ&ust=1365048712208360
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=D5Expjb_L8QmDM&tbnid=lhSp0ncmb7MmUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnenfe.nfe.go.th%2Felearning%2Fcourses%2F65%2F1_1.htm&ei=K6xbUbWCLIHprAf2tYGQBA&bvm=bv.44697112,d.bmk&psig=AFQjCNE29jE4Mz0N5mcvMi_KmGFTOaOTaQ&ust=1365048712208360
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=vBQHky4C3idKoM&tbnid=MJGOPF_45zIHZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lokthip.net%2Fchild%2Fcartoon%2Flt423-1.php&ei=Qq5bUce8IYO3rAfJroCYCQ&bvm=bv.44697112,d.bmk&psig=AFQjCNFZG6HC37VOmZ_ZjCZxoDNP5EBR9w&ust=1365049138895470
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=vBQHky4C3idKoM&tbnid=MJGOPF_45zIHZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lokthip.net%2Fchild%2Fcartoon%2Flt423-1.php&ei=Qq5bUce8IYO3rAfJroCYCQ&bvm=bv.44697112,d.bmk&psig=AFQjCNFZG6HC37VOmZ_ZjCZxoDNP5EBR9w&ust=1365049138895470


คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

1. สะอาด  ร่มร่ืน
- อาคาร  สถานที่
- บริเวณ  และ
สภาพแวดล้อม
ภายในวัด

1.7 การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีการติดป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณประตูเข้า-ออกวัด  
หรือที่เห็นชัดเจนตามความเหมาะสม
บริเวณวัดไม่มีการจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่มีการถวายยาสูบแก่พระภิกษุสงฆ์
มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในอาคารและบริเวณวัด
ไม่มีการสูบบุหรี่หรือพบการสูบบุหรี่ในบริเวณวัด
มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด 
ในการเทศนาบรรยายธรรม
พระภิกษุสงฆ์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นตัวอย่างและผู้น าทางสุขภาพของชุมชน
มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรี่ในวัด
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยรณรงค์ให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ไม่พบก้นบุหรี่  
ซองบุหรี่  
มีกลไกและมาตรการป้องกันยาเสพติด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ในวัด และในชุมชน 

เช่น มีกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กฐินปลอดเหล้า, งานศพปลอดเหล้า ฯลฯ
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คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

2. สงบ ร่มเยน็
- การเทศนา  
ปฏิบัตธิรรม ท าบุญ

- กิจกรรมที่เอือ้ต่อ 
การส่งเสริมสุขภาพ

2.1 เทศนา บรรยายธรรมและการให้ค้าปรึกษา
มีการสอดแทรก เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการเทศนาและบรรยายธรรม
แก่ชุมชน
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ทั้งทางกายและจิตใจ ทั้งรายบุคคล และครอบครัวได้
มีเอกสารความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในการเทศนาส าหรับชุมชน
มีการผลิตสื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม
บุคลากรในวัดให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชุมชนเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน
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คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

2. สงบ ร่มเยน็
- การเทศนา  
ปฏิบตัธิรรม ท าบุญ

- กิจกรรมที่เอือ้ต่อ 
การส่งเสริมสุขภาพ

2.2 การจัดกิจกรรมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการส่งเสริมสขุภาพ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และจัดกิจกรรมเหมาะสมแก่เพศและวัย ให้เอื้ออ านวย
ต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ
ไม่มีอบายมุขภายในวัด 
จัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
มีสื่อเผยแพร่ที่สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มีการปลูกฝัง ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก 
และเยาวชน 
จัดกิจกรรมการเข้าค่าย หรือโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้แก่ กลุ่มหรือชุมชน ได้
เป็นที่ศึกษาดูงาน จัดการอบรมประชุม สัมมนาในด้านสุขภาพจิตชุมชนและด้านอื่นๆ ได้
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คุณสมบัติ รายละเอียดกจิกรรมที่ประเมิน

3. สุขภาพ ร่วมสร้าง
- กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร
ในวัด

3.1 การดูแลสุขภาพบุคลากรในวัด
มีองค์ความรู้ หรือแสวงหาความรู้ ดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค
มีการตรวจสขุภาพและการตรวจคัดกรองโรคตามชุดสิทธิประโยชน์
มีการด าเนนิงานดา้นการสง่เสรมิสุขภาพใหก้ับพระในรายท่ีมีผล

การตรวจผดิปกติ เพื่อลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพและการเจบ็ปว่ยทั่วไป
มีการแนะน าการสง่เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ

การฟื้นฟูสุขภาพในรายที่จ าเป็น
3.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

มีความรู้ตามหลกัโภชนาการ       มีกิจกรรมสง่เสริมด้านโภชนาการ
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลกัโภชนาการ
ชุมชนสามารถจัดรายการอาหารส่งเสริมสุขภาพในงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆ
ส่งเสริมให้รา้นค้า จ าหน่ายอาหารส่งเสริมสุขภาพ
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3.สุขภาพ  ร่วมสร้าง
- กจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร
ในวัด

3.3 การดูแลสุขภาพช่องปาก
มีความรู้เรื่องทันตสุขภาพผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์  การประชุม /อบรม /สัมมนา  

หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ดูแลอนามัยช่องปากตนเองเช้าและก่อนนอนทุกวัน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างเสรมิสุขภาพ เช่น มีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน มุมความรู้ 
มีการตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้บริการตามความเหมาะสม
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้วัดอื่นๆ
พระสงฆ์เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมให้ชุมชน

3.4 การออกก้าลังกาย
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือออกก าลังกาย  เช่น การบริหารร่างกายอย่าง

สม่ าเสมอ ด้วยอาการส ารวม  เหมาะสม  พอดีในท่ีอันควร
พระภิกษุสงฆ์ เทศน์สั่งสอนเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
สนับสนุนให้มีลานกีฬาและกิจกรรมการออกก าลังกายในวัดอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ
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คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

3. สุขภาพ  ร่วมสร้าง
- กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร
ในวัด

3.5 ระบบดูแลและส่งต่อเมื่อเจ็บป่วย
มีมุม/ ห้องพยาบาล/ มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน/ สมุนไพร
มีระบบการประสานการส่งต่อ เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาในสถานพยาบาล
มีระบบการดูแลปฐมพยาบาลโดยพระสงฆ์ดูแลกันเอง
มีระบบการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ติดเตียงหรืออาพาธ
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4. ศิลปะร่วมจติ
(วญิญาณ)
- ด ารง รักษาสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
- กิจกรรมที่เอือ้ต่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมการศึกษาธรรมะและสนับสนุนให้เป็นแหล่งศกึษาหาความรูห้รอืเป็นแหล่งดูงาน
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งดูงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ บันทึก / ใบลาน หนังสือ เอกสาร    
นิทรรศการ

ส่งเสริมการศึกษาธรรมะ เช่น เข้าค่ายคุณธรรม ประกวดอ่านภาษาบาลี สอนธรรมะ
วันอาทิตย์ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชชีพราหมณ์ สอนธรรมะในโรงเรียน เป็นต้น

4.2 ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา  
การจักสาน หัตถกรรม เป็นต้น
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การแพทย์แผนไทย เป็นต้น
มีสวนสมุนไพรสาธิต
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในวัดและชุมชน

มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน มาตรฐานระดับก้าวหน้า             มาตรฐานระดับย่ังยืน



คุณสมบตัิ รายละเอียดกิจกรรมที่ประเมิน

4. ศิลปะร่วมจติ
(วญิญาณ)
- ด ารง รักษาสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภมูิปัญญา
- กิจกรรมที่เอือ้ต่อ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้ชุมชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
เช่น เป็นแกนการรณรงค์
ส่งเสริมการด าเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าปุ๋ยชีวภาพ
สร้างเครือข่ายประสานงานกับวัด องค์กรอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์   
ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยพระภิกษุ
มีเอกสารความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบการเทศนาส าหรับชุมชน
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5. ชาวประชา 
ร่วมพัฒนา    

- มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
- การบริหารกรรมการ       
กฎ  ระเบียบ
- กระบวนการพฒันา
สู่ “วัดส่งเสริม
สุขภาพ”

5.1 มีนโยบาย  แผนงานและมีการด าเนินงานตามแผน
มีนโยบายการด าเนินงาน 
มีคณะกรรมการด าเนินงานวดัสง่เสริมสขุภาพ
มีการสื่อสารให้สาธารณชนทราบ
มีการจดัท าแผนและด าเนินงานตามแผนโครงการโดยชมุชนมีสว่นร่วม
มีการสร้าง/พฒันาแกนน าพระสงฆ์
มีการสนบัสนนุจากภาคสว่นท้องถ่ิน/ชมุชน ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ
โดยชมุชนมีสว่นร่วม
ประเมินผลด าเนินงาน “วดัส่งเสริมสขุภาพ” ได้ด้วยตนเอง
มีนวตักรรมในด้านการพฒันาเชิงระบบด าเนินงานและสิ่งประดษิฐ์ เพื่อการพฒันา
สูค่วามยัง่ยืน
ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัหางบประมาณเพื่อการบ ารุงรักษา ซอ่มแซมวดั
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