
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
สร้างเสริมสุขภาวะพระทั่วประเทศ

“มต ิมส. นับว่าเป็นการเปิดประตบูานแรก แต่เส้นทางเดนิ
ก็ยงัมรีายละเอยีดอกียาวไกล” 

นพ.ณรงค์ศักดิ ์กล่าวต่อทีป่ระชุม ก่อนจะช้ีแจงว่า ท่ีประชุม 
มส. เม่ือวนัที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มมีติรบัทราบข้อเสนอแล้ว จาก
นีจ้ะเข้าสูข่ัน้ตอนการยกร่างธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตร่ิาง
แรก ซ่ึงมเีป้าหมายหลักทีค่ณะท�างานให้ความส�าคัญ ๓ ประเดน็ 
คอื ๑.การท�าให้พระสงฆ์สามารถดแูลสุขภาพตนเองได้ตามหลัก
ธรรมวนิยั ๒.ชมุชนและสังคมมแีนวทางอปัุฏฐากพระสงฆ์อย่าง
ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ ๓.การส่งเสริมบทบาท 
พระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมใน
อนาคต

เบือ้งต้น พระมหาบญุช่วย สรินิธฺโร วดัสวนดอก จ.เชยีงใหม่ 
พระมหาประยูร โชตวโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวทิยาลัย จ.อยธุยา และ ดร.ปฏธิรรม ส�าเนยีง มหาวทิยาลัย
มหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลัย จ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกันจดัท�าร่าง
มาเป็นตุก๊ตา เพือ่ให้ วงประชมุ ช่วยกนัอภปิรายเพิม่เตมิประเดน็

พระมหาประยรู โชตวโร อธบิายว่า องค์กรหลักในการขบั
เคลือ่นธรรมนญูฯ คอื มส. และส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่ง
ชาต ิ(พศ.) ภาคเีครอืข่าย รวมถงึพทุธบรษิทั โดยเบือ้งต้นแบ่งออก
เป็น ๕ หมวด ได้แก่ หมวดที ่๑ - บททัว่ไปและค�านยิาม, หมวด
ที ่ ๒ - การดแูลและเสรมิสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ตามพระธรรม
วนิยั, หมวดที ่๓ - การดแูลและเสรมิสร้างสุขภาวะพระสงฆ์โดย
ชุมชนและสงัคม หมวดที ่๔ - พระสงฆ์กบัการดแูลและเสรมิสร้าง
สขุภาวะของชมุชนและสงัคม และหมวดที ่๕ - การขบัเคลือ่น
ธรรมนญูสู่การปฏบิตั ิ  

บรรยากาศเวทีสรุปประเด็นสำาคัญและ 
พัฒนาร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

มี นพ.ณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา 
เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ 

พระสงฆ์นักพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วย
งานองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันระดมสมองค้นหา
ประเด็นสำาคัญในร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

แห่งชาติ และภาพพึงประสงค์ด้านสุขภาพ 
ของพระสงฆ์ ภายใต้หลักการ

“ใช้ทางธรรมนำาทางโลก” 
อันเป็นผลจากการประชุมของคณะทำางาน
ขับเคล่ือนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” 
จนนำาไปสู่การมี มติของมหาเถรสมาคม เร่ือง 
“พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” 

ในช่วงเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา

 ท่ีผ่านมาไม่เคยมีการจดัทำาข้อมูล
สขุภาพของพระสงฆ์อย่างเป็นระบบ 
เม่ือไม่เหน็สภาพความเป็นจริงกจ็ะไม่
เกดิความตระหนักและไม่มีการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรม

พระครูอมรชยัคุณ  

จากอาศรมธรรมทายาท

 องค์กรหลกัในการขับเคลือ่น
ธรรมนูญฯ คือ มส. 

และสำานักงานพระพทุธศาสนา 
แห่งชาต ิ(พศ.) ภาคีเครือข่าย 

รวมถงึพทุธบริษทั

พระมหาประยูร โชตวโร 

มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลัย

นพ.ณรงค์ศักดิ์

ข่าวสาร4PW เพ่ือ ‘สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ
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นอกจากนี ้ สาระส�าคญัของธรรมนญูฯ ยงั
ก�าหนดให้มีการด�าเนินมาตรการป้องกันและ
ควบคมุโรคทัง้เชงิรุกและเชงิรบั ทีส่�าคญัคอืมกีาร
จัดตัง้ “กองทุนสขุภาพพระสงฆ์” ซ่ึงด�าเนนิการ
โดยพระสงฆ์ โดยมพุีทธบริษทัเป็นผูส้นบัสนนุ

สอดคล้องกบัข้อเสนอของ วสิทุธ ิ บญุญะ
โสภติ ผูแ้ทนส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่ง
ชาต ิ(สปสช.) ทีเ่หน็ด้วยกับร่างฉบบัดังกล่าว แต่
ขอให้เพิม่เติมสาระอกี ๑ หมวด ได้แก่ ค�าอธบิาย
วัตถุประสงค์ของการจัดท�าธรรมนูญฉบับนี้และ
ให้แยกบททัว่ไปออกจากค�านยิาม และข้อเสนอ
ให้จดัเวทขีนาดเลก็เพ่ือระดมความคดิเห็น “ราย
ประเด็น” จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ามา
ประกอบการจดัท�าร่างที ่๒ ต่อไป 

พระครูอมรชยัคณุ จากอาศรมธรรมทายาท 

จ.นครราชสีมา แสดงความคิดเหน็ว่า ทีผ่่านมาไม่
เคยมกีารจดัท�าข้อมลูสขุภาพของพระสงฆ์อย่างเป็น
ระบบ เมือ่ไม่เหน็สภาพความเป็นจรงิก็จะไม่เกดิ
ความตระหนกัและไม่มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ฉะนัน้จงึเสนอให้เร่งด�าเนนิการในเรือ่งนี ้ และคนื
ข้อมูลแก่พระสงฆ์ ควบคูไ่ปกบัการจดัท�าธรรมนญูฯ

ยอดขวญั รจุนกนกนาฎ ส�านกัสนบัสนนุ 
สขุภาวะองค์กร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ย�า้ว่า พระสงฆ์เป็นต้น
แบบส�าคญัทีจ่ะช่วยความตระหนกัถึงความส�าคญั
ของการส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ฉะนั้น 
กรอบความคิดในการด�าเนินการกคื็อ พระสงฆ์ต้อง
ดแูลตวัเองได้ และน�าความรู้ด้านสุขภาพไปเผยแพร่
ต่อได้

นพ.ณรงค์ศกัดิ ์ขมวดประเดน็การประชมุว่า 

ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาตเิป็นหลกัการที่
ต้องใช้เวลาในการขึน้รปูและต้องยดึโยงกบัหลาย
ส่วน จงึไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อน แต่ยงัมอีีกเรือ่งส�าคัญ
ได้มีการด�าเนินการมาอย่างยาวนานแล้ว คือ 
การขบัเคล่ือนงานพระสงฆ์กบัการพฒันาสขุภาวะ 
ซึ่งเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมาย ๓ ข้อ ซ่ึง 
แนวปฏบิตัต้ิองออกแบบให้ตอบโจทย์เป้าหมาย ๓ 
ข้อนีด้้วย

ทัง้นี ้ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิจะ
ด�าเนนิการตัง้คณะกรรมการพระสงฆ์กบัการพฒันา
สขุภาวะขึน้ โดยมอีงค์ประกอบจากทุกภาคส่วน 
เพือ่อ�านวยการด�าเนนิงานให้บรรลผุลในการสร้าง
เสรมิสขุภาวะทัง้ในส่วนของพระสงฆ์และชมุชน 
ภายใต้หลักธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ต่อไป  

มเีนือ้หาสาระทีส่อดคล้องกบักฎหมายการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ชาตใินกรอบ
เวลา ๒๐ ปี โดยแนวทางและข้อก�าหนดต่างๆ จะช่วยให้เกิดการบรูณาการท�างาน
ร่วมกนั เพือ่ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย” 

นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุยงัให้ความส�าคญักบัสาระทีจ่ะน�าไปพัฒนาเป็นข้อ
เสนอเพือ่การปฏริปูด้านต่างๆ ตามรฐัธรรมนญูฯ ได้แก่ ด้านระบบหลกัประกัน
สุขภาพทีม่ ี สปสช. เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการคุ้มครองสิทธผิูบ้รโิภคที ่ สสส. 
ก�าลังร่วมท�างานอยูก่บัหลายองค์กร ด้านความรูเ้ท่าทนัด้านสขุภาพ (Health 
literacy) ทีข่ณะนีท้ัง้ สสส. กรมอนามยั และอกีหลายองค์กรต่างให้ความส�าคัญ 
และมกีารด�าเนนิการอยูแ่ล้วตามภารกิจของแต่ละองค์กร โดย สช. จะรับอาสา
เป็นหน่วยงานกลางเพ่ือเชือ่มประสานให้ทกุฝ่ายมาร่วมพดูคยุกนัในเรือ่งนีต่้อไป

ในช่วงท้ายของการประชมุฯ ได้มกีารหยบิยกเรือ่ง การพฒันาข้อเสนอเชงิ
นโยบาย ประเดน็การประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรา 
๕๘ ของรฐัธรรมนญูฯ มาอภปิราย โดยทีป่ระชมุเหน็ความส�าคญัของการมีข้อ
เสนอต่อการก�าหนดนยิามส�าคญัให้ชัดเจน และแนวทางการด�าเนนิงาน รวมถงึ
สาระส�าคัญทีจ่ะระบไุว้ในร่างกฎหมายเพือ่รองรบัมาตรา ๕๘ ให้เกิดผลคุม้ครอง
ภาคประชาชน ซึง่ข้อเสนอในเรือ่งนีจ้ะน�าเข้าพจิารณาในคณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาตเิดอืนพฤษภาคมนี ้ 

ผลักดันข้อเสนอสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ

สู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ในการประชุมคณะท�างานพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพท่ีสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
เมือ่วนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีนายแพทย์ณรงค์ศกัดิ ์องัคะสุวพลา 
เป็นประธาน และนบัเป็นการประชุมนดัที ่๓ ของปีนี ้บรรยากาศในการ
ประชมุเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เช่นเคย โดยทีป่ระชมุได้หารอืกันในหลาย
ประเดน็ 

ประเด็นความก้าวหน้าชองการน�าส่งข้อเสนอต่อการจัดท�า
บทบัญญัตขิองกฎหมายว่าด้วยการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ชาติฯ และ 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการก�าหนดแผนและขัน้ตอนการปฏริปู ซึง่เป็นเรือ่งสบื
เน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อนนัน้ ทีป่ระชมุให้ความส�าคญักับแนวทางการ
ท�างานร่วมกบัภาคส่วนอืน่และกลไกต่างๆ ภายใต้ ร่าง กฎหมายทัง้ ๒ 
ฉบบั ซึง่ก�าลงัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของ สนช. เพือ่ให้เกิดการพฒันา
ระบบสขุภาพได้อย่างยัง่ยนืต่อไป โดยเฉพาะการท�างานร่วมกับส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) ทีถ่อืเป็น
กลไกส�าคญัในการเชือ่มประสานการท�างานตาม ร่าง กฎหมายทัง้ ๒ ฉบบั
ดงักล่าว

นายแพทย์ณรงค์ศกัดิ ์กล่าวว่า “ในประเดน็ระบบสขุภาพนัน้ ขณะ
น้ีเรามธีรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัที ่๒ ทีเ่ป็นทศิทางของ
ระบบสุขภาพในอนาคต ซ่ึงนบัเป็นโอกาสดทีีห่ลายๆ องค์กร รวมถงึ
กระทรวงสาธารณสขุ และ สศช. ได้อยูใ่นกระบวนการพฒันาธรรมนญูฯ 
ร่วมกบั สช. มาตัง้แต่ต้น และทัง้ ๒ หน่วยงานก็มีผูแ้ทนอยูใ่นคณะท�างาน
ชดุนีด้้วย ซึง่หวังว่าจะมกีารน�าเอากรอบแนวคดิและทศิทางตามธรรมนญูฯ 
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ชาติฯ และการ
ปฏรูิปด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ตอบโจทย์ทกุนโยบายห่วงใยสขุภาพ หรอื 
Health in All Policy  โดยเฉพาะ สศช. นัน้ ถอืเป็นกลไกส�าคัญหนึง่ใน
การท�างานตาม ร่าง กฎหมายทัง้ ๒ ฉบบั”

นายศุมล ศรีสุขวัฒนา รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
ได้กล่าวเพ่ิมเตมิว่า “กฎหมายการก�าหนดแผนและขัน้ตอนปฏริปูประเทศ 

www.facebook.com/NHCO.thai www.nationalhealth.or.th
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