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‘นพ.พลเดช’ นำ�ทัพ สช. ประกาศเจตนารมณ์

ต่อต้านคอร์รัปชั่น – ยืนหยัดในสิ่งถูกต้อง
เป็นนิมติ หมายอันดีของส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ถือฤกษ์มหามงคลวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมกันถวายสัจวาจาประพฤติ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม
พร้อมทัง้ จัดพิธปี ระกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใต้แนวคิด “สช. ๔.๐ มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล” โดย
การด�ำเนินงานภายในปี ๒๕๖๑ สช. ยังคงยืนยันทีก่ ารด�ำเนินงานตามวิสยั ทัศน์
เพือ่ ให้เกิดระบบสุขภาพของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาและขับเคลือ่ นด้วยกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมบนพืน้ ฐานทางปัญญา
“ขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบตั ติ นตามรอยพระยุคลบาทและ
ศาสตร์ของพระราชาผูท้ รงธรรม จะด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงด้วยความเพียรอันบริสทุ ธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน
เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป” นพ.พลเดช
ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น�ำคณะผูบ้ ริหารพนักงาน สช. กล่าวปฏิญาณด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่น
ส�ำหรับค่านิยมในการบริหารงานยุค “สช. ๔.๐ มุง่ สูอ่ งค์กรทันสมัย
มีธรรมาภิบาล” นพ.พลเดช กล่าวเพิม่ เติมว่า จะใช้หลักส�ำคัญ ๖ ประการ
ประกอบด้วย ๑.สานพลัง มีกลยุทธ์ ๒.การท�ำงานเป็นทีม ๓.จิตบริการ
สือ่ สารสังคม ๔.ซือ่ ตรง เทีย่ งธรรม ๕.เชีย่ วชาญ มีวชิ ชา และ ๖.เรียนรู้ พัฒนา
ไม่หยุดนิง่

นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สช. ได้ยึดแนวปฏิบัติเรื่ององค์กร
ธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง และจากนี้ก็ยังคงยึดในแนวปฏิบัติดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าจะไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น มีกลไกและข้อปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณขององค์ ก ร รวมถึ ง พั ฒ นาความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
จิตส�ำนึก ค่านิยม ของพนักงานที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ต่อไป

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๑

สานพลัง ‘พระสงฆ์’ หนุนเสริมงานสุขภาพ

เข้าใจชีวต
ิ - สูว่ าระสุดท้ายด้วยความสงบ

หากมองในเชิงของกายภาพ ความตาย อาจ
ถูกนับเป็นจุดสิน้ สุดของสรรพสิง่ แต่ถา้ มองกันใน
เชิงจิตวิญญาณ ความตายถือเป็นการก่อก�ำเนิด
เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ ซึ่งหนึ่ง
ในความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์คงหนีไม่พ้น
การตายด้วยดี การเตรียมความพร้อมก่อนทีว่ าระ
สุดท้ายจะมาถึงจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ด้วยความตระหนักถึงความจริงของชีวิต
ในข้อนี้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาการส่งเสริมการ
ใช้สทิ ธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ภายใต้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงให้นำ�้ หนัก
กับการขับเคลือ่ นประเด็นนี้ โดยในการประชุมนัด
แรกของปี ๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันติดตามการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการตายดีตาม
แนวพระพุทธศาสนา ซึ่ง สช. ได้สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.)
เป็นเจ้าภาพหลักในด�ำเนินการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตายดี ใ นทางการแพทย์ ทาง
กฎหมาย และทางพระพุทธศาสนาของชุมชน วัด
และองค์กรต้นแบบในสังคมไทย หรือ “หลักสูตร
ตายดีในพระสงฆ์”
พระมหาประยูร โชติวโร ในฐานะนักวิจัย
ของ มจร. ฉายภาพการน�ำร่องหลักสูตรใน 12 พืน้ ที่
ตัวอย่าง ทีแ่ สดงรูปธรรมจากความร่วมมือระหว่าง
พระสงฆ์ ชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
โดยผลเลิศจากการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน คือ สามารถ
น�ำหลักพุทธศาสนาไปสู่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
ผูป้ ว่ ยติดเตียงได้ดว้ ยการเยีย่ มบ้าน

พระมหาประยูร โชติวโร
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มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ
่ า้ น (อสม.)
ให้การสนับสนุน”
“หลั ก สู ต รนี้ จ ะผลิ ต พระสงฆ์ เ ป็ น แม่ ไ ก่
ท�ำหน้าทีว่ ทิ ยากรลงพืน้ ทีช่ มุ ชนทุกวันเสาร์ เพือ่ ให้
ก�ำลังใจผู้ป่วยผ่านหลักพระพุทธศาสนา ขณะ
เดี ย วกั น ก็ จ ะมี อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมูบ่ า้ น (อสม.) ให้การสนับสนุน” พระมหาประยูร
อธิบาย

www.facebook.com/NHCO.thai

โดยในระยะยาว มจร. ได้วางแนวทางการ
ด�ำเนินงาน ๒ โครงการ ได้แก่ หลักสูตรจิตอาสา
ศิลาธรรมเพือ่ การตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา
และหลักสูตรนวัตกรรมวิจัยการสร้างองค์ความรู้
เพือ่ การตายดี
“หลักสูตรการตายดีในพระของ มจร. เป็น
ความหวังในการส่งเสริมการใช้สทิ ธิและหน้าทีด่ า้ น
สุขภาพ และเป็นการท�ำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน”
ศ.ยุพา วงศ์ไชย หนึง่ ในกรรมการให้ความคิดเห็น
พร้อมเสนอเพิม่ เติมว่า เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ อืน่ สามารถ
ใช้รูปธรรมความส�ำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ควร
ก�ำหนดนิยามความหมายของค�ำว่า ‘ตายดี’ ให้
ชัดเจนขึน้ และต้องสร้างตัวอย่างวิธกี ารดูแลผูป้ ว่ ย
เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงการจากไปอย่างสงบด้วย
ขณะที่ ศ.แสวง บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรือใหญ่
การขับเคลือ่ น “สิทธิการตาย” แสดงความเห็นว่า
การตายมีสว่ นส�ำคัญต่อจิตวิญญาณและจิตใจของ
ผูป้ ว่ ย ในทางการแพทย์จงึ ต้องสร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ ว่ ยด้วยว่าการตายตามธรรมชาติคอื สิง่ ใด
“ผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่ชอบใจการน�ำพระ
มาเทศน์ ดังนัน้ แพทย์ตอ้ งเข้ามามีบทบาทเสริมใน
กับการท�ำงานร่วมกับพระสงฆ์ดว้ ย” ศ.แสวง ระบุ
นพ.ชูชยั ศุภวงศ์ กรรมการอีกท่าน ให้ขอ้ มูล
เพิ่ ม เติ ม ว่ า ขณะนี้ ค ณะรั ฐ มนตรี อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
พิจารณางบประมาณปีละ ๖,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่
จ้าง อสม. จ�ำนวน ๑ แสนชีวติ เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ย ซึง่
หากพระสงฆ์เข้าไปหนุนเสริมก็จะช่วยให้สขุ ภาวะ
ของผูป้ ว่ ยติดเตียงดีขนึ้ อย่างมาก
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