ข่าวสาร4PW เพือ่ ‘สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ
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ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
สร้างเสริมสุขภาวะพระทั่วประเทศ

บรรยากาศเวทีสรุปประเด็นสำ�คัญและ
พัฒนาร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
มี นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา
เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ
พระสงฆ์นกั พัฒนา ผูท้ รงคุณวุฒิ และหน่วย
งานองค์กรต่างๆ ได้รว่ มกันระดมสมองค้นหา
ประเด็นสำ�คัญในร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ และภาพพึงประสงค์ดา้ นสุขภาพ
ของพระสงฆ์ ภายใต้หลักการ

“ใช้ทางธรรมนำ�ทางโลก”

อันเป็นผลจากการประชุมของคณะทำ�งาน
ขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ “พระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ”
จนนำ�ไปสูก่ ารมี มติของมหาเถรสมาคม เรือ่ ง

“พระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ”

ในช่วงเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา

นพ.ณรงค์ศกั ดิ์

“มติ มส. นับว่าเป็นการเปิดประตูบานแรก แต่เส้นทางเดิน
ก็ยงั มีรายละเอียดอีกยาวไกล”
นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ กล่าวต่อทีป่ ระชุม ก่อนจะชีแ้ จงว่า ทีป่ ระชุม
มส. เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติรบั ทราบข้อเสนอแล้ว จาก
นีจ้ ะเข้าสูข่ นั้ ตอนการยกร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติรา่ ง
แรก ซึง่ มีเป้าหมายหลักทีค่ ณะท�ำงานให้ความส�ำคัญ ๓ ประเด็น
คือ ๑.การท�ำให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ตามหลัก
ธรรมวินยั ๒.ชุมชนและสังคมมีแนวทางอุปฏั ฐากพระสงฆ์อย่าง
ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ ๓.การส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในการเป็นผู้น�ำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมใน
อนาคต
เบือ้ งต้น พระมหาบุญช่วย สิรนิ ธฺ โร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
พระมหาประยูร โชตวโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย จ.อยุธยา และ ดร.ปฏิธรรม ส�ำเนียง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครสวรรค์ ได้รว่ มกันจัดท�ำร่าง
มาเป็นตุก๊ ตา เพือ่ ให้ วงประชุม ช่วยกันอภิปรายเพิม่ เติมประเด็น
พระมหาประยูร โชตวโร อธิบายว่า องค์กรหลักในการขับ
เคลือ่ นธรรมนูญฯ คือ มส. และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ (พศ.) ภาคีเครือข่าย รวมถึงพุทธบริษทั โดยเบือ้ งต้นแบ่งออก
เป็น ๕ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ - บททัว่ ไปและค�ำนิยาม, หมวด
ที่ ๒ - การดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ตามพระธรรม
วินยั , หมวดที่ ๓ - การดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์โดย
ชุมชนและสังคม หมวดที่ ๔ - พระสงฆ์กบั การดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาวะของชุมชนและสังคม และหมวดที่ ๕ - การขับเคลือ่ น
ธรรมนูญสูก่ ารปฏิบตั ิ

เกาะติด4PW

องค์กรหลักในการขับเคลือ่ น
ธรรมนูญฯ คือ มส.
และส�ำนกั งานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) ภาคีเครือข่าย
รวมถึงพุทธบริษทั
พระมหาประยูร โชตวโร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีการจัดท�ำขอ้ มูล
สุขภาพของพระสงฆ์อย่างเป็นระบบ
เมือ่ ไม่เห็นสภาพความเป็นจริงก็จะไม่
เกิดความตระหนักและไม่มกี ารปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม
พระครูอมรชัยคุณ
จากอาศรมธรรมทายาท
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นอกจากนี้ สาระส�ำคัญของธรรมนูญฯ ยัง
ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ ทีส่ ำ� คัญคือมีการ
จัดตัง้ “กองทุนสุขภาพพระสงฆ์” ซึง่ ด�ำเนินการ
โดยพระสงฆ์ โดยมีพทุ ธบริษทั เป็นผูส้ นับสนุน
สอดคล้องกับข้อเสนอของ วิสทุ ธิ บุญญะ
โสภิต ผูแ้ ทนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ทีเ่ ห็นด้วยกับร่างฉบับดังกล่าว แต่
ขอให้เพิม่ เติมสาระอีก ๑ หมวด ได้แก่ ค�ำอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำธรรมนูญฉบับนี้และ
ให้แยกบททัว่ ไปออกจากค�ำนิยาม และข้อเสนอ
ให้จดั เวทีขนาดเล็กเพือ่ ระดมความคิดเห็น “ราย
ประเด็น” จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ำมา
ประกอบการจัดท�ำร่างที่ ๒ ต่อไป
พระครูอมรชัยคุณ จากอาศรมธรรมทายาท

จ.นครราชสีมา แสดงความคิดเห็นว่า ทีผ่ า่ นมาไม่
เคยมีการจัดท�ำข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์อย่างเป็น
ระบบ เมือ่ ไม่เห็นสภาพความเป็นจริงก็จะไม่เกิด
ความตระหนักและไม่มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ฉะนัน้ จึงเสนอให้เร่งด�ำเนินการในเรือ่ งนี้ และคืน
ข้อมูลแก่พระสงฆ์ ควบคูไ่ ปกับการจัดท�ำธรรมนูญฯ
ยอดขวัญ รุจนกนกนาฎ ส�ำนักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ย�ำ้ ว่า พระสงฆ์เป็นต้น
แบบส�ำคัญทีจ่ ะช่วยความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ฉะนั้น
กรอบความคิดในการด�ำเนินการก็คอื พระสงฆ์ตอ้ ง
ดูแลตัวเองได้ และน�ำความรูด้ า้ นสุขภาพไปเผยแพร่
ต่อได้
นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ ขมวดประเด็นการประชุมว่า

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นหลักการที่
ต้องใช้เวลาในการขึน้ รูปและต้องยึดโยงกับหลาย
ส่วน จึงไม่จำ� เป็นต้องรีบร้อน แต่ยงั มีอกี เรือ่ งส�ำคัญ
ได้มีการด�ำเนินการมาอย่างยาวนานแล้ว คือ
การขับเคลือ่ นงานพระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ
ซึ่งเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมาย ๓ ข้อ ซึ่ง
แนวปฏิบตั ติ อ้ งออกแบบให้ตอบโจทย์เป้าหมาย ๓
ข้อนีด้ ว้ ย
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะ
ด�ำเนินการตัง้ คณะกรรมการพระสงฆ์กบั การพัฒนา
สุขภาวะขึน้ โดยมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
เพือ่ อ�ำนวยการด�ำเนินงานให้บรรลุผลในการสร้าง
เสริมสุขภาวะทัง้ ในส่วนของพระสงฆ์และชุมชน
ภายใต้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต่อไป

ผลักดันข้อเสนอสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ

สูเ่ ป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู
ในการประชุมคณะท�ำงานพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพที่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ....
เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึง่ มีนายแพทย์ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา
เป็นประธาน และนับเป็นการประชุมนัดที่ ๓ ของปีนี้ บรรยากาศในการ
ประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เช่นเคย โดยทีป่ ระชุมได้หารือกันในหลาย
ประเด็น
ประเด็นความก้าวหน้าชองการน�ำส่งข้อเสนอต่อการจัดท�ำ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ และ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู ซึง่ เป็นเรือ่ งสืบ
เนือ่ งจากการประชุมครัง้ ก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมให้ความส�ำคัญกับแนวทางการ
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอืน่ และกลไกต่างๆ ภายใต้ ร่าง กฎหมายทัง้ ๒
ฉบับ ซึง่ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ สนช. เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ระบบสุขภาพได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยเฉพาะการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทีถ่ อื เป็น
กลไกส�ำคัญในการเชือ่ มประสานการท�ำงานตาม ร่าง กฎหมายทัง้ ๒ ฉบับ
ดังกล่าว
นายแพทย์ณรงค์ศกั ดิ์ กล่าวว่า “ในประเด็นระบบสุขภาพนัน้ ขณะ
นีเ้ รามีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ทีเ่ ป็นทิศทางของ
ระบบสุขภาพในอนาคต ซึง่ นับเป็นโอกาสดีทหี่ ลายๆ องค์กร รวมถึง
กระทรวงสาธารณสุข และ สศช. ได้อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาธรรมนูญฯ
ร่วมกับ สช. มาตัง้ แต่ตน้ และทัง้ ๒ หน่วยงานก็มผี แู้ ทนอยูใ่ นคณะท�ำงาน
ชุดนีด้ ว้ ย ซึง่ หวังว่าจะมีการน�ำเอากรอบแนวคิดและทิศทางตามธรรมนูญฯ
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ และการ
ปฏิรปู ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตอบโจทย์ทกุ นโยบายห่วงใยสุขภาพ หรือ
Health in All Policy โดยเฉพาะ สศช. นัน้ ถือเป็นกลไกส�ำคัญหนึง่ ใน
การท�ำงานตาม ร่าง กฎหมายทัง้ ๒ ฉบับ”
นายศุ ม ล ศรี สุ ข วั ฒ นา รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “กฎหมายการก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนปฏิรปู ประเทศ
www.facebook.com/NHCO.thai

มีเนือ้ หาสาระทีส่ อดคล้องกับกฎหมายการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติในกรอบ
เวลา ๒๐ ปี โดยแนวทางและข้อก�ำหนดต่างๆ จะช่วยให้เกิดการบูรณาการท�ำงาน
ร่วมกัน เพือ่ ให้ได้ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย”
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังให้ความส�ำคัญกับสาระทีจ่ ะน�ำไปพัฒนาเป็นข้อ
เสนอเพือ่ การปฏิรปู ด้านต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ ได้แก่ ด้านระบบหลักประกัน
สุขภาพทีม่ ี สปสช. เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคที่ สสส.
ก�ำลังร่วมท�ำงานอยูก่ บั หลายองค์กร ด้านความรูเ้ ท่าทันด้านสุขภาพ (Health
literacy) ทีข่ ณะนีท้ งั้ สสส. กรมอนามัย และอีกหลายองค์กรต่างให้ความส�ำคัญ
และมีการด�ำเนินการอยูแ่ ล้วตามภารกิจของแต่ละองค์กร โดย สช. จะรับอาสา
เป็นหน่วยงานกลางเพือ่ เชือ่ มประสานให้ทกุ ฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันในเรือ่ งนีต้ อ่ ไป
ในช่วงท้ายของการประชุมฯ ได้มกี ารหยิบยกเรือ่ ง การพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบาย ประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรา
๕๘ ของรัฐธรรมนูญฯ มาอภิปราย โดยทีป่ ระชุมเห็นความส�ำคัญของการมีขอ้
เสนอต่อการก�ำหนดนิยามส�ำคัญให้ชดั เจน และแนวทางการด�ำเนินงาน รวมถึง
สาระส�ำคัญทีจ่ ะระบุไว้ในร่างกฎหมายเพือ่ รองรับมาตรา ๕๘ ให้เกิดผลคุม้ ครอง
ภาคประชาชน ซึง่ ข้อเสนอในเรือ่ งนีจ้ ะน�ำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเดือนพฤษภาคมนี้
www.nationalhealth.or.th

