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“สถานการณ์เร่งด่วนสุขภาวะพระสงฆ์ : 
ระเบิดที่รอเวลา” 

ห้อง MR 219 



การแถลงขา่ว สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตมิติสิุขภาวะพระสงฆ ์หลวงตาแช นพ.เอกชยั 

29 สงิหาคม 2555 รศ.ดร.ภญ.จงจติร องัคทะวานิช รว่มแถลงขา่วใน
งานประชาสมัพนัธแ์ถลงขา่วงานสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ 



โครงการ สงฆ์ไทยไกลโรค ระยะที่ 1 



ความชกุของโรคอ้วน (BMI) ในพระสงฆ์ 4 วดั 

สงฆ์ 4 วดั 

** 
** 

** 

http://www.thaihealth.or.th/


ความชุกของความยาวเส้นรอบเอว  
ในพระสงฆ์ 4 วัด 

เทียบกบัข้อมลูประชากร
ชายไทยปี 2546 
 

** ** 

** ** 
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ข้อมูล TC HDL LDL TG FBS 

พระสงฆ์ 4 วัด 51.9 12.5 47.5 26.6 6.3 

รวม ♂ 30.7 9.6 24.9 31.3 5.3 

เมือง ♂ 39.3 9.7 32.6 32.4 7.9 

ชนบท ♂ 28.0 9.4 22.6 30.8 4.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  19.8 12.1 14.5 31.4 5.4 

ตารางท่ี 5: ความชกุของ TC HDL LDL TG  และ FBSในพระสงฆ ์4 วดั 

** 
** 

** 

** 

** 
** 

** 

เทียบกบัข้อมลูประชากรชายไทยปี 2546 
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Prevalence of Diabetes 
In monks compared to Thai males, latest data 

6.1 % 
Fasting 
Blood 
Sugar 

8.9% 
A1C 6.0 

Monk 
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Chronic disease 
 

Prevalence 
 

Cardiovascular disease 

 
7.3% 

 Diabetes 

 
6.1% 

 High Blood Pressure 

Self report 

 

13.2% 

 High Blood Pressure(measured) 

sBP +dBP 

 

17.1% 

High Blood Lipids 

 
13.4% 

 Anemia 

 
2.4% 
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กรณีศกึษา พระถูกตัดเท้า 2 ครัง้ 



 

ตกึวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 



 



โครงการ การขับเคล่ือนส่ือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อสงฆ์ไทยเข้มแขง็และยั่งยืน  

คุณมาณี สือ่ทรงธรรม 
อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

หัวหน้าโครงการวิจัย   

อะไรคือ
ปัญหา? 
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พระสงฆ์เลือกมิได้ 



การจดัการและการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรท่ีน าไปสู ่      
การป้องกนัและแก้ไขการเกิดโรคเรือ้รัง  และการมีสขุภาวะที่ยัง่ยืนเพ่ือพฒันา “สงฆ์

ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกือ้กูล หนุนโภชนาดี” 

ระยะที่ 1  

22 
สิงหาคม 
2554 
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กรอบแนวคดิการสร้างองค์ความรู้เร่ืองปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ 
และน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยนื 

การศึกษาหาเหตุ/ปัจจัยของปัญหา 

ออกแบบ &พัฒนาสื่อ    
เพื่อแก้ปัญหา 

ส่ือต้นแบบ  
V.1 

5 ชิน้ ของพระสงฆ์ 

วิถีชีวิต/วิถีฉนัภตัตาหาร/วิถีใช้
ก าลงังาน   พระสงฆ์ 

วิถีใส่บาตร 
ฆราวาส 

วิถีปรุงประกอบอาหาร 
แม่ค้า แม่ครัว 

องค์ความรู้ 
ระบุปัญหาหลัก 

สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 
การศกึษาทางคลินิกในวดัต้นแบบ 
วดัขนาดร่างกาย        ผลเลือด 

การทดสอบประสิทธิภาพส่ือต้นแบบV.1
ในวดัต้นแบบ Controlled Trial 

การศึกษาทางคลินิก 
Cross-sectional 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

ส่ือต้นแบบ 
กรุงเทพ V.2 

กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ 

ปรับปรุง    พฒันา 

หาปัจจยัเสี่ยงและตวัแปร 

Quantitative 
Qualitative 

Mixed 
Method 
Approach 



เส้นทางชีวิตของ
พระสงฆ์   

จากจดุเร่ิมต้น 
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แนวคิดด้านการฉันอาหาร  

รูปแบบการฉนั 2 มือ้ 
คือ มือ้เช้า และเพล      
พระสงฆ์ท่ีฉนั 2 มือ้ 
เลือกฉนัมือ้เช้าน้อย  
เน้นหนกัในมือ้เพล  

ฉนัเด่ียวเป็นส ารับ  ใน
กฏุิ โดยฉนัอาหารจาก
การบิณฑบาตใน
เส้นทางประจ า 

คณุภาพของอาหารท่ี
ท าจากร้านค้า จะมี
คณุภาพน้อยกวา่
อาหารจากบ้านท่ี
ฆราวาสท า 
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 - น าอาหารที่ได้มา แยกประเภท เลือกตามความชอบก่อนหาก 

   อาหารมีหลากหลายพอ  

- ส่วนใหญ่อาหารจะซ า้ๆ กัน เช่น  แกงกะท ิผัดผัก  ของทอด 

- ลักษณะอาหารมีน า้มันค่อนข้างมาก (อาหารที่แม้ค้าปรุงขาย) 

 

เลือกฉันอาหารที่ไม่แพ้และไม่ท าให้รู้สกึปวดท้อง   ไม่เลือกฉัน
อาหารที่มีผลต่อโรคประจ าตัว  

กรณีที่เลือกไม่ได้  จะตกัอย่างละช้อนหรือตักอย่างละน้อย  

          ภมูิล าเนาสว่นใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        

และภาคเหนือและบวชตัง้แตเ่ป็นสามเณรอาย ุ13 ปี  
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ผลสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในฆราวาส ที่ใส่บาตร
ประจ าแก่พระสงฆ์ใน
วัดกลุ่มเป้าหมาย  
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สว่นใหญ่แล้ว จะเป็นการซือ้แล้วใสบ่าตร  
แนวทางในการเลือกอาหารใสบ่าตร คือ  
 เลือกอาหารท่ีดีท่ีสดุ ซึง่หมายถงึแนวคิดท่ีหลากหลาย  
 สะอาด  
 ไมท่ าลายสขุภาพ  
 ไมม่นั  

 ความสะดวกในการเลือกซือ้   
 ความเช่ือหลงัเสียชีวติ   
 ความชอบของตนเอง 
 ความชอบของพอ่แม่ท่ีลว่งลบั  
 สขุภาพและวยัของพระสงฆ์   
 อาหารท่ีพระสงฆ์ชอบฉนั   
 อาหารท่ีพระสงฆ์ไม่เคยฉนั  
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ส่ือที่เกี่ยวกับการท าบุญ/ใส่บาตร  
ฆราวาสสว่นใหญ่ให้ค าตอบตรงกนัเลยวา่ ไม่เคยหรือน้อย
ครัง้มากท่ีจะเห็นสื่อน าเสนอขา่วหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัการ
ท าบญุใสบ่าตร สว่นใหญ่สื่อจะน าเสนอขา่วเก่ียวกบั
พระสงฆ์ในแงล่บมากกวา่  

ควรใช้ 
สื่อโทรทศัน์ 
ส่ือทางวิทย ุ 
หนงัสือธรรมมะ 

ฆราวาสทกุทา่นให้ค าตอบ
ตรงกนัวา่ จ าเป็นมากท่ี
จะต้องมีการสอนหรือแนะน า
การใสบ่าตรท่ีถกูต้องให้กบั
ฆราวาสผู้ใสบ่าตรทัง้หลาย  

http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


http://www.thaihealth.or.th/


พระสงฆ์ 4 วดั 
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Energy   22.5 kcal/kg/d Protein   0.85 g/kg/d 

Dietary Fiber Req 20 g/d 

Dietary Fiber(g)  

การประเมินอาหารโดย 24 hr recall 

Dietary Fiber Req 8 g/d 

Sugar 
27% TE 



น า้ปานะ 
•น า้ทั่วไป น า้ผลไม้ทุกชนิดเป็นน า้ปานะ 

•ไม่ให้น าผลไม้โตกว่าผลส้มโอท าน า้ปานะ 
 

ความหมาย 

• กาแฟ  เป็นในรูปกาแฟส าเร็จรูป 
• ทรีอนิวัน  
• ความถี่ขึน้กับความกระหาย             

เฉล่ียแล้วดื่มเกือบทุกวัน 

บ่อยที่สุด 

• ญาตโิยมน ามาถวาย    ได้จากการ
บณิฑบาต  และซือ้หามาฉันเอง ซึ่งโดย
ส่วนมากจะเกบ็ไว้ในตู้เยน็ 

แหล่งที่มา 

ส่วนใหญ่ดื่มทุกวัน วันละ 2 กล่องขึน้ไป 
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Barry Popkin(University of North Carolina) 2012 

Public Health Perspective
สาเหตท่ีุ Obesity Rate เพิ่มขึน้ทัว่โลก 











  เส้นรอบเอว 

น า้หนักตวั Pearson Correlation .826(**) 

Sig. (2-tailed) 0.000 

    

BMI Pearson Correlation .848(**) 

Sig. (2-tailed) 0.000 

    

SBP Pearson Correlation .319(**) 

Sig. (2-tailed) 0.005 

    

Fasting Blood 

Glucose (mg/dL)  

Pearson Correlation .440(**) 

Sig. (2-tailed) 0.000 

    

HbA1C (%)  Pearson Correlation .471(**) 

Sig. (2-tailed) 0.000 

    

HDL                

(mg/dL)  

Pearson Correlation -0.418(*) 

Sig. (2-tailed) 0.013 

    

Triglyceride        
(mg/dL)  

Pearson Correlation 0.310(**) 

Sig. (2-tailed) 0.007 
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Physical Activity 
กลุม่ท่ีไม่ออกก าลังกายมีอายนุ้อยกว่า กลุม่ท่ีออกก าลงักาย  
35.56 + 13.13 ปี  VS  42.81 + 18.67 ปี  (p = 0.058) 
กลุม่ท่ีไมอ่อกก าลงักายมีอายพุรรษา น้อยกวา่ กลุม่ท่ีออกก าลงักาย  
13.36 + 11.68 ปี  VS  20.91 + 16.03 ปี  (p = 0.025) 

 

การฉันน า้ปานะ 
กลุม่ที่ฉันน า้ปานะมีอายเุฉลี่ย น้อยกวา่  
กลุม่ท่ีไม่ฉนัน า้ปานะ 
38.05 +15.36 ปี  VS 56.25 +22.50 ปี(p = 0.004) 

Sugar Paana (g/kg/day) Vs เส้นรอบเอว  - 0.270(*) 

Sugar Paana (g/kg/day) Vs อายุ       - 0.435(**) 
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Energy (Paana)  kcal/day 292.43 203.43 251.46 32.45 1188.45 

Energy (Paana) % of total 18.17 10.16 15.72 2.21 59.06 

Sugar (Paana) g/day 48.5 37.55 37.37 3.92 184.77 

Mean 

Standard 

Deviation Median Minimum Maximum 

Protein (Paana) g/day 4.94 4.48 4.42 0 16.86 



Prevalence of Energy from Paana 
(kcal/d) 

Prevalence of Sugar from Paana 
(g/d)  



 การศกึษาทางโภชนาการคลินิก เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะอาหารท่ีบริโภคกบัตวัชีว้ดัเสี่ยงตอ่โรคเบาหวาน โรคหวัใจ
และหลอดเลือด (ประเมินปริมาณพลงังาน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
และโซเดียม ท่ีพระสงฆ์ได้รับ และ Anthropometric 
Measurement กบั ระดบัโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ
ฮีโมโกลบิน เอ วนั ซี ในเลือด) 
 เจาะเลือด วดัความดนั 
 ซกัประวตัิอาหารด้วยวิธี 24-hr recall   
 พระทัง้ 4 วดั จ านวน 82 ราย 
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-0.517(**) 

0.001 
-0.418(*) 

0.013 

.471(**) 

0.000 
HbA1C (%)  

HDL  

Relationship 

BMI waistline 

HDL  

waistline 
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หน้า ๒๕ 



หน้า ๒๖ 
๘๕ 



ทรรศนะของพระสงฆ์ 

• ออกก าลังกายได้ แต่
ต้องออกในที่ที่ควร
จะออก  

• การออกก าลังกาย  
พระธรรมวนัิย
ก าหนดไว้คือกจิของ
สงฆ์ที่ปฏิบัตไิด้  

เหตุผล 

• ออกก าลังกายแล้ว
ร่างกายเบาขึน้  

• เมื่อออกก าลังกาย
จะช่วยให้โรคที่
เป็นอยู่ดีขึน้หรือ
หายไปได้  

อุปสรรค   

        การออก
ก าลังกายของ
พระสงฆ์ไม่

สามารถท าเหมือน
ฆราวาสได้ เป็น
การไม่ส ารวม  

แนวคดิเร่ืองการออกก าลังกาย 
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Physical Activity 
กลุม่ท่ีไม่ออกก าลังกายมีอายนุ้อยกว่า กลุม่ท่ีออกก าลงักาย  
35.56 + 13.13 ปี  VS  42.81 + 18.67 ปี  (p = 0.058) 

 
กลุม่ท่ีไมอ่อกก าลงักายมีอายพุรรษา น้อยกวา่ กลุม่ท่ีออกก าลงักาย  
13.36 + 11.68 ปี  VS  20.91 + 16.03 ปี  (p = 0.025) 

 



องค์ความรู้ท่ีได้จากทัง้ 2 โครงการวิจยัยอ่ยเช่ือมโยงกนัชดัเจนว่า  
 Nutritionally Insecure พระสงฆ์ในบริบทท่ีเป็นชมุชน เมือง มีความ

เส่ียงตอ่ภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วน รอบเอวเกิน  

 การออกก าลังกายน้อยลงในกลุม่ท่ีไมอ่อกบิณฑบาต 
 การบริโภคน า้ปานะท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสงู  Insulin resistance   
 พระสงฆ์ในบริบทดงักลา่วยงัมีความเส่ียงต่ออาหารที่มีการปนเป้ือนแบคทีเรียมาก

เกินเกณฑ์ และมีความเสี่ยงจะได้รับเชือ้แบคทีเรียก่อโรค    
 Lack early detection พระสงฆ์สว่นหนึ่งไมเ่ข้ารับการตรวจร่างกายโดยรู้สกึ

วา่ไมช่อบความพลกุพลา่นของหน่วยผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาล  ท าให้พระสงฆ์ไมรั่บ
การดแูลแก้ไขโรคเรือ้รังได้ทนัทว่งที       

สรุปภาพรวมและความเชื่อมโยง 

เส่ียงตอ่ Metabolic Syndrome  และ Chronic disease 
ได้แก่ โรคเบาหวาน  ไขมนัในเลือดสงู เและความดนัโลหิตสงู  โรคไต 
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“สถานการณ์เร่งด่วนสุขภาวะพระสงฆ์ : 
ระเบิดที่รอเวลา” 

ห้อง MR 219 



We need KNOWLEDGE 



Mixed Method Research 



We need BACKUP 

สสส และภาคีเครือข่าย 



พระธรรมโกศาจารย์ ประยรู ธมมจิตโต มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั(มจร.) และมหาเถร
สมาคม -- มหานิกาย 
ผศ.ดร.สวุิญ รักสตัย์ มหามกฎุราชวิทยาลยั -- ธรรมยตุิกนิกาย 

มิถนุายน 2555 ช่วงพทุธชยนัตี 

We need ADVICE 



ส่ือสงฆ์ไทย
ไกลโรค V 1 

โภชนา ปานะ  
กายะ กจิกรรม 

4 สตกิเกอร์ เพิ่มก้าวเดนิ 

ภยัเงยีบสู่สงฆ์ 
2 

5 



ส าหรับพระสงฆ์ 







ส่ือสู่สงฆ์   เพื่อ... 

ตอน  ภยัเงียบสูส่งฆ์ เปิด Youtube 



กรณีศกึษา พระถูกตัดเท้า 2 ครัง้ 

ทะลุข้อจ ากัดของ   ความไม่รู้ 



ท าไม 
ไม่ป้องกนั
ก่อน 









ทะลุข้อจ ากัดของ   การไม่ตดิตาม 





มี 2 ด้าน ส าหรับชายด้านหนึง่ หญิง ด้านหนึง่ 
ชายไมค่วรเกิน 85 เซนติเมตร 
หญิงไมค่วรเกิน 80 เซนติเมตร 



พระวิมลมนีุ  เลขานกุารเจ้าคณะจงัหวดัเชียงใหม ่  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัศรีโสดา ขณะใช้สายวดัเอวรอบรู้ 



หน้า ๒๗ 



ทะลุข้อจ ากัดของ   ขาดการออกก าลัง 





ทะลุข้อจ ากัดของ   ขาดความรู้เร่ืองเคร่ืองดื่ม 







    



    



วดั ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5 

ทดสอบประสิทธิภาพ สื่อสงฆไ์ทยไกลโรค V.2 
บรมนิวาส    

ราชวรวิหาร 
เจาะเลือด/อบรมส่ือ

สงฆไ์ทยไกลโรค 
28 ส.ค 55 
พระ 30 รปู 

กลุ่มย่อย 1 
18 ก.ย55 

กลุ่มย่อย 2 
27 ก.ย55 

เจาะเลือด/ทดสอบ
ประสิทธภิาพส่ือสงฆ ์
ไทยไกลโรค 
22 ต.ค 55 

มอบ
ประกาศนียบตัร/
แจง้ความคืบหนา้

โครงการ 
20 ก.พ 56 

มหาพฤฒา
รามวรวิหาร 

เจาะเลือด/ อบรมส่ือ
สงฆไ์ทยไกลโรค 

1 ก.ย 55 
พระ 18 รปู 

กลุ่มย่อย 1 
15 ก.ย 55 

กลุ่มย่อย 2 
29 ก.ย 55 

เจาะเลือด/ทดสอบ
ประสิทธภิาพส่ือสงฆ ์

ไทยไกลโรค 
25 ต.ค 55 

มอบ
ประกาศนียบตัร/
แจง้ความคืบหนา้
คืบหนา้โครงการ 

21 ก.พ 56 

วดัสุทธิวรา
ราม 

เจาะเลือด/ ให ้
ความรูเ้ร่ือง

โภชนาการทัว่ไป 
2 ก.ย 55 

พระ 18 รปู 

อธบิายผลเลือด 
29 ก.ย 55 

เจาะเลือด/ อบรม
ส่ือสงฆไ์ทยไกล

โรค 
27 ต.ค 55 

เจาะเลือด/ ทดสอบ
ประสิทธภิาพส่ือสงฆ ์

ไทยไกลโรค 
24 มี.ค 56 

มอบประกาศ 
นียบตัร/อบรมส่ือ
สงฆไ์ทยไกลโรครุน่ 

2 
8 เม.ย 56 

วดัปทุมวนา
รามราช
วรวิหาร 

เจาะเลือด/ ให ้
ความรูเ้ร่ือง

โภชนาการทัว่ไป 
4 ก.ย 55 

พระ 30 รปู 

อธบิายผลเลือด 
27 ก.ย 55 

เจาะเลือด/ อบรม
ส่ือสงฆไ์ทยไกล

โรค 
29 ต.ค 55 

เจาะเลือด/ทดสอบ
ประสิทธภิาพส่ือสงฆ ์

ไทยไกลโรค/มอบ
ประกาศนียบตัร 

10 พ.ค 56 

 มอบประกาศ 
นียบตัรส่ือสงฆไ์ทย

ไกลโรค 
อธบิายผลเลือด 
31 พค 56 

 

ตารางการลงพื้นที่วัดในกรุงเทพฯและภูมิภาคของโครงการสงฆ์ต้นแบบฯ 



กลุม่ท่ีได้
ผ่านอบรม
สื่อสงฆ์ไทย
ไกลโรค 

กลุ่มท่ีไม่ได้
ผ่านอบรมแต่

มีนกั
โภชนาการ
แนะน า

เหมือนใน รพ 

ผลสัมฤทธ์ิของการอบรมส่ือสงฆ์ไทยไกลโรค 

ระดับ
โคเลส 

เตอรอล 

โคเลสเตอรอล
ในเลือดลดลง 
ไตรกลีเซอไรด์ใน

เลือดลดลง 
น า้หนักตัวลดลง 
ดัชนีมวลกาย

ลดลง 



ในวนัที ่10 กนัยายน 2555 วนัพธิเีปิดงานประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาต ิครัง้ที ่6         
รศ.ดร.ภญ.จงจติร องัคทะวานิช ถวายสือ่สงฆไ์ทยไกลโรค แก่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา       

สยามบรมราชกุมารฯี หลงัพธิเีปิดการประชุม 



ออกบู๊ธและรับเสด็จสมเดจ็พระเทพรัตน์ฯ 
งานจฬุาวิชาการ พ.ย.2555 



ส าหรับพระสงฆ์ 



สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 

ปฏิทิน สุขภาพเริ่ม เมื่อ เพิ่มก้าว 

ประคดเอวรอบรู้ 

หนังสือ ครัวไทย 
ไกลโรค โปสเตอร์ “สงฆไ์ทย ไกลโรค” 

สื่อในโครงการการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค V.2 
 

วีดิทัศน์ บาตรไทยไกลโรค 

โปสเตอร์ “บาตรไทย ไกลโรค” 

โปสเตอร์ “ครัวไทย ไกลโรค” 

สายวัดเอวรอบรู ้

ส่ือเพื่อสงฆ์ 6 
ส่ือเพื่อฆราวาส 6 

วีดิทัศน์ สื่อสู่สงฆ์ 
เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 

วีดิทัศน์ สื่อสู่ฆราวาส 
เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 



กรุงเทพ
โมเดล 



กรุงเทพฯ 
ไมใ่ช่ 

ประเทศไทย 



ไม่มี  
อาจารย์จงจติร 
ท าได้หรือเปลา่ 



จบ โครงการระยะ 1  สค.54 – เม.ย. 56  

ขึ่นโครงการระยะ 2   พ.ค. 56 – ต.ค. 57     

โครงการ การขยายผลสื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค เพ่ือพฒันา  
“สงฆ์ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกือ้กูล หนุนโภชนาดี”  

การจดัการและการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของพระภิกษุสามเณรท่ีน าไปสู ่      
การป้องกนัและแก้ไขการเกิดโรคเรือ้รัง  และการมีสขุภาวะที่ยัง่ยืนเพ่ือพฒันา “สงฆ์

ต้นแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกือ้กูล หนุนโภชนาดี” 



กรอบแนวคิดการพฒันางานสรา้งส่ือโภชนาการเพ่ือพระสงฆ ์ 4 ภมิูภาคทั่วประเทศ 

สื่อตน้แบบ 
V2 

พยาบาล 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
ภาคเหนือ 

ภาคอีสาน 

ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
พระสงฆ ์

ฆราวาส 
พระสงฆ ์

ฆราวาส 

วิถีชีวิต/วิถีฉนัภตัตาหาร/
วิถีใช้ก าลงังาน 
พระสงฆ์ สามเณร 

วิถีใส่บาตร
ฆราวาส 

การศึกษาเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์เชิงลึก 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
ภาคเหนือ 

ภาคอีสาน 

ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

การอบรมถ่ายทอดส่ือต้นแบบ 
Train-the-trainer 4 จงัหวดั 

4 จงัหวดั 

4 จงัหวดั 

4 จงัหวดั 

2 จงัหวดั 

2 จงัหวดั 

2 จงัหวดั 

2 จงัหวดั 

สามเณร 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
สามเณร 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
สามเณร 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 
สามเณร 

องค์ความรู้ 
4 ภมูิภาค 

องค์ความรู้จากการ
ถอดบทเรียน
พยาบาลแกนน า 

องค์ความรู้จาก
แบบสอบถาม
พระสงฆ์และ
ฆราวาสแกนน า 

ส่ือสงฆ์ไทย
ไกลโรค       
4 ภมูภิาค 

ปรับปรุง   พฒันา 

ปรับปรุงพฒันา 

โครงย่อย 1 

โครงย่อย 2 

กรุงเทพโมเดล 



การลงสมัภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 

“ภาคเหนือ”                                    

เชียงใหม่และพิษณุโลก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดศรีโสดา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดสวนดอก 

การส ารวจเส้นทางบิณฑบาต จ.เชียงใหม่ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

การส ารวจเส้นทางบิณฑบาต จ.พิษณุโลก 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดจันทร์ตะวันออก 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 4 ภูมิภาค 
“โครงการย่อยที ่1” 



การลงสมัภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  

ขอนแก่นและอุบลราชธานี 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดมหาวนาราม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก จ.อุบลราชธาน ี

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 

การส ารวจวิถีการฉันภัตตาหาร จ.ขอนแก่น 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดมหาวนาราม 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 4 ภูมิภาค 
“โครงการย่อยที ่1” 



การลงสมัภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 

“ภาคกลาง”                                

อยุธยาและราชบุร ี
การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก จ.ราชบุรี การสัมภาษณ์เชิงลึก จ.พระนครศรีอยุธยา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดถ  าสิงโตทอง 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 4 ภูมิภาค 
“โครงการย่อยที ่1” 



การลงสมัภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 

“ภาคใต้”                                    

 สุราษฎร์ธานีและสงขลา 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดแจ้ง 

การส ารวจเส้นทางบิณฑบาต จ.สงขลา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดพัฒนาราม 

การส ารวจเส้นทางบิณฑบาต จ.สุราษฎร์ธาน ี

การสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส 4 ภูมิภาค 
“โครงการย่อยที ่1” 



จังหวัด วัด พระสงฆ ์ สามเณร ฆราวาส 

อยุธยา 
- วัดใหญ่ชัยมงคล 
- วันพนัญเชิงวรวิหาร 
- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 

27 รูป 15 รูป 19 คน 

ราชบุรี 
- วัดช่องลม พระอารามหลวง 
- วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
- วัดถ้้าสิงโตทอง 

20 รูป 20 รูป 20 คน 

สงขลา - วัดแจ้ง 
- วัดหงษ์ประดิษฐาราม 21 รูป 20 รูป 20 คน 

สุราษฎร์ธานี 
- วัดพัฒนาราม 
- วัดไตรธรรมมาราม 
- วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ 

21 รูป 22 รูป 21 คน 

รวมทั้งประเทศ 21 วัด 162 รูป 188 รูป 171 คน 

สรุปจ านวนพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาสจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 4 ภูมิภาค 
จังหวัด วัด พระสงฆ ์ สามเณร ฆราวาส 

อุบลราชธาน ี - วัดมหาวนาราม 12 รูป 13 รูป 24 คน 

ขอนแก่น 
- มจร. ขอนแกน่ 
- วัดหนองแวง 
- วัดกลาง 
- วัดธาตุ พระอารามหลวง 

21 รูป 15 รูป 25 คน 

เชียงใหม ่ - วัดศรีโสดา 
- วัดสวนดอก 20 รูป 24 รูป 22 คน 

พิษณุโลก 
- มจร. พิษณุโลก 
- วัดจันทร์ตะวนัออก 
- วัดจันทร์ตะวนัตก 

20 รูป 29 รูป 20 คน 



การลงพื นที่อบรมพยาบาลแกนน าการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

“โครงการย่อยที่ 2” 

เชียงใหม่ + นครพิงค ์+ ล าพูน+ ล าปาง 



การลงพื นที่อบรมพยาบาลแกนน าการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ภาคกลาง จังหวัดอยุธยา 

อยุธยา+ลพบุร+ีอ่างทอง+สระบุร ี

“โครงการย่อยที่ 2” 



การลงพื นที่อบรมพยาบาลแกนน าการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

หาดใหญ่ +ตรัง+ นครศรีธรรมราช+พัทลุง 

“โครงการย่อยที่ 2” 



การลงพื นที่อบรมพยาบาลแกนน าการขยายผลสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืจังหวัดอุบลราชธาน ี

อุบลราชธาน ี+ อ านาจเจริญ + ยโสธร+ ศรีสะเกษ 

“โครงการย่อยที่ 2” 



การลงพื นที่ อบรม พยาบาลแกนน า ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

“โครงการย่อยที่ 2” 



พยาบาลอบรมพระสงฆ์และฆราวาส 

ส่งต่อความรู้ Train–the-Trainer ผ่านพยาบาล ภาคกลาง 



Train–the-Trainer ผ่านพยาบาล ภาคเหนือ 

พยาบาลอบรมพระสงฆ์และฆราวาส 

ส่งต่อความรู้ 



พยาบาลอบรมพระสงฆ์และฆราวาส 

ส่งต่อความรู้ Train–the-Trainer ผ่านพยาบาล ภาคใต้ 



ส่งต่อความรู้ 

พยาบาลอบรมพระสงฆ์และฆราวาส 

Train–the-Trainer ผ่านพยาบาล ภาคอีสาน 





“โครงการย่อยที่ 2” 
ภาคกลาง อยุธยา 

การถอดบทเรียนส่ือสงฆ์ไทยไกลโรคผ่านพยาบาล 

ภาคเหนือ เชยีงใหม่ 

ภาคใต้ หาดใหญ ่ ภาคอีสาน อบุลราชธานี 



การถอดบทเรียนแกนน าพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

“โครงการย่อยที่ 2” การถอดบทเรียนส่ือสงฆ์ไทยไกลโรคผ่านพยาบาล 



ภูมิภาค 
โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โครงการ 
พยาบาลแกนน้า 

ที่เข้าร่วมโครงการ 
วัดที่เข้าร่วม

โครงการ 
พระสงฆ์ ที่
เข้าร่วมโครงการ 

ฆราวาส ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ภาคกลาง 

- รพ.พระนครศรีอยุธยา 
- รพ.อ่างทอง 
- รพ.สระบุรี 
- รพ.หนองแค 
- รพ.พระนารายณ์มหาราช 

29 คน 24 วัด 124 รูป 135 คน 

ภาคเหนือ 

- รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
- รพ.นครพิงค์เชียงใหม่ 
- รพ.ล าพูน  
- รพ.ล าปาง  

25 คน 59 วัด 103 รูป 117 คน 

ภาคใต ้

- รพ.หาดใหญ่  
- รพ.ตรัง  
- รพ.พัทลุง 
- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  

29 คน 24 วัด 121 รูป 132 คน 

ภาคอีสาน 

- รพ.สรรพสิทธิประสงค์  
- รพ.อ านาจเจริญ 
- รพ.ยโสธร  
- รพ.ศรีสะเกษ 

18 คน 24 วัด 104 รูป 110 คน 

รวมทั่ว
ประเทศ 17 โรงพยาบาล 101 คน 131 วัด 452 รูป 494 คน 
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มีประโยชน์ 

วิธีใช้เข้าใจง่าย 

น าไปปฏิบัติได้จริง 

รู้สึกพึงพอใจ 

ผลการประเมินระดับความพอใจของ “พระสงฆ”์ ต่อสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค  
ผ่านการอบรมสื่อจากแกนน าพยาบาล 

81-89% 
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เนื้อหาเป็นล าดับชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม 

มีความน่าสนใจชวนติดตาม 

ช่วยให้ฆราวาสสามารถใส่
บาตรสุขภาพมากย่ิงขึ้น 

ความประทับใจ 

ผลการประเมินระดับความพอใจของ “ฆราวาส” ต่อสื่อสงฆไ์ทยไกลโรค  
ผ่านการอบรมสื่อจากแกนน าพยาบาล 

83-88% 



สรุปผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาสื่อในโครงการ 2 ระยะ 

มิย 55 พ.ค. 56 ต.ค. 57 

6:6 7:11 
5:0 



ส่ือส าหรับ
ฆราวาส 



การขยายผลสื่อในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ “โครงการยอ่ยที่ 2” หลังได้รับสือ่ปรับปรุง 12 พย 57  





การขยายผลสื่อในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ “โครงการยอ่ยที่ 2” หลังได้รับสือ่ปรับปรุง 12 พย 57  



ทะล ุข้อจ ากดั 
ของ การ
เข้าถงึส่ือ 



การขยายผลสื่อในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 

การจัด
นิทรรศการ

ต่างๆ 

องค์กรคณะ
สงฆ์และ

บุคคลส้าคัญ 

Social 
Network 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
“การจัดนิทรรศการต่างๆ”  

จัดนิทรรศการในงานประวิชาการระดับชาติ มจร. ครั งที่ 1  (MCU Congress 1) 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
“องค์กรสงฆ์และบุคคลส าคัญ”  

มอบสื่อโครงการให้กับ Dr.Kunal Bagchi ที่ปรึกษาด้าน 
Nutrition and Food Safety ประจ า WHO 

Regional Office for South-East Asia 

มอบสื่อโครงการให้กับ Professor Dr.Berthold Koletzko 
ประธาน ESPGHAN 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
“องค์กรสงฆ์และบุคคลส าคัญ”  

มอบสื่อในโครงการให้กับ นายสุรพล จารุพงศ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

มอบสื่อโครงการให้กับ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
อธิบดีกรมอนามัย 



งาน IUHPE 2013 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
“Social Network”  







ทะลขุ้อจ ากดั  แนวคดิ ตดิกับ 

การท าบญุด้วยอาหารท่ีอิงกบัความเช่ือเก่ียวกบัผู้ลว่งลบั  









ทะลขุ้อจ ากดั  
 ปานะหวานเจีย๊บ 
โรคเพียบนะจ้ะ 





โครงการระยะ 3 : การขบัเคล่ือนส่ือโภชนาการสงฆไ์ทยไกลโรคเพ่ือสงฆไ์ทยเขม้แขง็และยัง่ยืน 2558 

องคก์รสงฆ ์

ส่ือ Mass 
Media สื่อสงฆไ์ทยไกลโรค          

4 ภูมิภาค 

มหานิกาย มหาวทิยาลัย 
มจร. 

ธรรรมยุตกินิกาย
มหาวิทยาลัย มมร 

พระนิสิต 

ออนไลน์ 

อื่นๆ โทรทัศน์ 
หนังสือพมิพ์ 

เจ้าคณะสงฆ์ 

ระบบการผลิตเพื่อ
จ าหน่าย 

เข้าสู่ระบบสังฆทาน 

สร้างระบบการผลิตและ 
กระจายส่ือ 

เข้าสู่ระบบร้านหนังสือ 

สร้างระบบ         
การให้ความรู้ 

เอกชน 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 

ผลติ    
หลกัสตูร/คู่มือ 

องคก์รวิชาชีพ
โภชนาการ 

โรงครัว 

พระสงฆ ์
ระดบับริหาร 

พระนักศึกษา 

โรงครัว 





แยกเขียง  สกุ ดิบ 



ปิด  ภาชนะ 



เมนู 
การ
ปรุง 



การพัฒนาระบบโรงครัวใน
สถาบันการศึกษาของสงฆ์ให้เป็น

ต้นแบบครัวสุขภาพสงฆ์ไทยไกลโรค 
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะแก้ไขทั้ง

ปัญหาโภชนาการและ 
ความปลอดภัยอาหาร  





โรงครัว 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

20 พค 2558 



พบผู้บริหารระดับสูง 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

7 พค 2558 



ร้านอาหาร 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

21 พค 2558 













การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 

เห็นได้ว่ามีความต้องการสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค
ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อตัวจริง  ขณะนี้ 
ยังไม่สามารถหาผู้ที่จะท าการผลิตและ
กระจายสื่อให้ถึงพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
ได้    
 

เท่าที่ด าเนินการได้จึงเป็นการส่งไฟล์ให้ไป
พิมพ์เองซึ่งการผลิตในจ านวนน้อย ต้นทุน
การผลิตก็มีราคาแพง    
 

จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า สื่อที่ได้รับการพัฒนา
มาพร้อมแล้วโดยใช้เวลาศึกษากว่า 3 ปี ยัง
ไม่เข้าถึงประชาชนที่มีความต้องการสื่อได้ 



โครงการระยะ 3 : การขบัเคล่ือนส่ือโภชนาการสงฆไ์ทยไกลโรคเพ่ือสงฆไ์ทยเขม้แขง็และยัง่ยืน 2558 

องคก์รสงฆ ์

ส่ือ Mass 
Media สื่อสงฆไ์ทยไกลโรค          

4 ภูมิภาค 

มหานิกาย มหาวทิยาลัย 
มจร. 

ธรรรมยุตกินิกาย
มหาวิทยาลัย มมร 

พระนิสิต 

ออนไลน์ 

อื่นๆ โทรทัศน์ 
หนังสือพมิพ์ 

เจ้าคณะสงฆ์ 

ระบบการผลิตเพื่อ
จ าหน่าย 

เข้าสู่ระบบสังฆทาน 

สร้างระบบการผลิตและ 
กระจายส่ือ 

เข้าสู่ระบบร้านหนังสือ 

สร้างระบบ         
การให้ความรู้ 

เอกชน 

พระสงฆ ์

ฆราวาส 

ผลติ    
หลกัสตูร/คู่มือ 

องคก์รวิชาชีพ
โภชนาการ 

โรงครัว 

พระสงฆ ์
ระดบับริหาร 

พระนักศึกษา 

โรงครัว 



หารอืการผลติและจดัจ าหน่ายส่ือสงฆไ์ทยไกลโรค 

 บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน) 



สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค 
จะมีจ าหน่ายท่ี  

ร้านนายอินทร์แล้ว 



ท าไม 
ไม่ป้องกนั
ก่อน 





EMPOWERMENT 

http://www.thaihealth.or.th/




การอบรมพระนิสิต 
จังหวัดอยุธยา (กลุ่มภาคใต้) 



การอบรมพระนิสิต 
จังหวัดขอนแก่น 



การขยายผลสือ่ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
“องค์กรสงฆ์และบุคคลส าคัญ”  

ถวายสื่อชุดใหม่ของโครงการฯ แด่พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตโฺต) 

ถวายสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคแด่พระเทพโกศล                          
ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา 



การอบรมส่ือสงฆ์ไทยไกลโรคแด่พระสังฆาธิการร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคมฯ 
จังหวัดร้อยเอด็ 



การอบรมเจ้าคณะสงฆ ์จังหวัดสงขลา 



ทะล ุข้อจ ากดั ของ องค์ความรู้ 
ทะล ุข้อจ ากดั ของ ความเช่ือ 

ทะล ุข้อจ ากดั ของ ระเบียบกฏเกณฑ์ การออกก าลัง 

ทะล ุข้อจ ากดั ของ ความเคยชิน (แม่ครัว) 

ทะล ุข้อจ ากดั ของ การเข้าถงึส่ือ 

ทะล ุข้อจ ากดั ของ พลังในการเปล่ียน  



ส่ือสาร – ทะลุข้อจ ากัด สงฆ์ไทยไกลโรค 



ขอขอบคุณทีมงาน กว่า 50 คน ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รพ.จุฬาลงกรณ์ 

คุณมาณี สือ่ทรงธรรม 

อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 



ทีป่รกึษาโครงการ 

ดร.สุวฒัน ์ ทองธนากุล บรรณาธกิารอ านวยการ
ธุรกจิส่ือในเครอื ASTV/ผู้จดัการ 

ดร.พระมหาสทุติย ์ อาภากโร 
คณบด ี สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยัและเจ้าอาวาสวดัสุทธวิราราม 



โครงการ การขับเคล่ือนส่ือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อสงฆ์ไทยเข้มแข็งและย่ังยืน  

คุณมาณี สือ่ทรงธรรม 
อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

หัวหน้าโครงการวิจัย   

http://www.thaihealth.or.th/

