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ปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็น ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’
‘พระพรหมวชิรญาณ’ ชี้ เป็นเครื่องมือธำ�รงพุทธศาสนาสืบไป
ภายใต้เป้าประสงค์ใหญ่ในการวางกรอบและแนวทาง
ส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทวั่ ประเทศ น�ำมาซึง่ ความร่วมไม้
ร่วมมือครัง้ ส�ำคัญระหว่างคณะสงฆ์และฆราวาส เพือ่ จัดท�ำ

“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ....”
ล่าสุดได้ขึ้นรูปเป็น “ร่างธรรมนูญ” เป็นที่เรียบร้อยและ
อยูร่ ะหว่างการรับฟังความคิดเห็น

เวทีรบั ฟังความเห็นรายภาค ต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... (เวทีภาคธรรมยุต) เวทีสดุ ท้ายจากทัง้ หมด ๕ เวที จัดขึน้ ใน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ศาลายา
พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีตวั แทนคณะสงฆ์และฆราวาสกว่า ๑๐๐ รูป/คน
ในฐานะผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับธรรมนูญฉบับนี้ พร้อมใจกันเข้าร่วม
“ขอให้ทกุ ท่านใช้องค์ความรูต้ ามหลักธรรมวินยั และหลักวิชาการ เป็นหลักการ
พืน้ ฐานในการให้ความคิดเห็นเพือ่ ท�ำให้ธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ หากท�ำได้
เช่นนี้ ธรรมนูญจะไม่ใช่เพียงนโยบายหรือแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ หากแต่
จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ธำ� รงสืบไป” เป็นค�ำกล่าว
ตอนหนึง่ ในพิธเี ปิด โดย พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการ
มหาเถรสมาคม (มส.) และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ความคาดหวังต่อการจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในครั้งนี้
คือ การน�ำหลักการและรายละเอียดไปสู่การปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือจาก

เจ้าคณะสงฆ์ ผูป้ กครอง รวมทัง้ ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในการขยาย
ผลให้เกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมแบบอย่างในระยะเริม่ ต้น ก่อนขยายผลสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ
ในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ก่อนจะเปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะผูแ้ ทน
คณะสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุต นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) รวมถึงผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ มมร ได้รว่ มกันชีแ้ จง
ถึงความเป็นมา บทบาท และสาระส�ำคัญของธรรมนูญ โดยผู้เข้าร่วม
ช่วยกันออกแบบภาพพึงประสงค์ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจรายสาระ ๔ ประเด็น ได้แก่

เกาะติด4PW ฉบับที่ ๒๓
๑.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
๒.ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินยั ๓.บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านสุขภาวะของชุมชน
และสังคม และ ๔.การขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
ส�ำหรับการด�ำเนินการภายหลังรับฟังความคิดเห็นครบ ๕ เวทีแล้ว

คณะกรรมการฯ จะสังเคราะห์ขอ้ เสนอเพือ่ ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ
อีกครัง้ ก่อนน�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุมมหาเถรสมาคมในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และประกาศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐
ปลายปีนี้ เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงานตามธรรมนูญฯ
ต่อไป

เปิดวงถกนัดปฐมฤกษ์ ๒ อนุกรรมการฯ คมส.

จัดสรร ๖ มติ สูห
่ อ
้ งแลกเปลีย
่ นเรียนรู้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เปิดฉากการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ครัง้ ที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
เป็นประธาน และ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและติดตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มี ดร.วณี ปิน่ ประทีป
เป็นประธาน โดยการประชุมครัง้ แรกของทัง้ ๒ คณะอนุกรรมการ เริม่ จาก
การท� ำ ความเข้ า ใจบทบาทของคณะอนุ ก รรมการและส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) การจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม กระบวนการ เครือ่ งมือ กลไก ช่องทางการขับเคลือ่ น
นโยบายเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคม
โดย ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพทย์และ
สาธารณสุข น�ำเสนอและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพ ๒ มติ คือ มติ ๓.๓ การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก ในส่วนแนวทางการให้ขอ้ มูลเรือ่ งประโยชน์ของ
น�ำ้ นมแม่ การสือ่ สารเพือ่ สร้างความรูเ้ ท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษทั
นมผง การศึกษาทางเลือกข้อเสนอการขยายเวลาการลาคลอดเป็น
๑๘๐ วัน และ มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการ
ปัญหาแบบบูรณาการ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายภาคส่วน จึงต้องให้
น�ำ้ หนักเรือ่ งการบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้าน ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพสังคมและ
สุขภาวะ มีการน�ำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพ
๒ มติ คือ มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน น�ำเสนอ
รูปธรรมการด�ำเนินงานจากพืน้ ที่ จ.สุรนิ ทร์ ทีก่ ำ� ลังจะขยายผลครอบคลุม
www.facebook.com/NHCO.thai

ทัง้ จังหวัด โดยทีป่ ระชุมเสนอให้สำ� รวจการด�ำเนินงานการจัดการอาหาร
ในโรงเรียนของหน่วยงาน องค์กร โครงการต่างๆ เพื่อประมวลให้เป็น
ภาพรวม ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น ข้ อ เสนอนโยบายใหม่ ที่ ข ยายผลสู ่
ระดับนโยบายได้ และ มติ ๗.๑ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
บูรณาการกลไกคุม้ ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสีย่ ง
เป็นการถอดบทเรียนการด�ำเนินงานกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวฯ ระดับพื้นที่ ซึ่งจะน�ำเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑๐ ด้วย
ในส่วนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นมติฯ ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ประชุมมีข้อสรุปในการน�ำเสนอ ๖ มติ คือ ๑) มติ ๗.๓
การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในประชาชน ๒) มติ ๖.๒
เป้ า หมายในการป้ อ งกั น และควบคุ มโรคไม่ ติด ต่ อ ของประเทศไทย
๓) มติ ๔.๓ การจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติโดยชุมชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง
๔) มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ๕) มติ ๗.๑ การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพือ่ บูรณาการกลไกคุม้ ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากปัจจัยเสีย่ ง ๖) มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการ
ปัญหาหมอกควันทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้มกี ารเสนอมติอนื่ ๆ เข้าสูห่ อ้ งแลกเปลีย่ น
เรียนรูฯ้ เพิม่ เติม โดยต้องได้ขอ้ สรุปไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมถึง
เสนอให้มกี ารแลกเปลีย่ นการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะผ่านเครือ่ งมือ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และเครือ่ งมือสิทธิและหน้าที่
ด้านสุขภาพ ในประเด็น “สิทธิด้านสุขภาพ สุขสุดท้ายที่เลือกได้”
และบทบาทของกลไกกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในการน�ำ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลือ่ นในระดับพืน้ ทีอ่ กี ด้วย
www.nationalhealth.or.th
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐
“๑๐ ป พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ”
๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ภาคี ส มั ช ชาสุ ข ภาพแหงชาติ เ ดิ น หนา
“สงเสริ ม ใหคนไทยมี ก ิ จ กรรมทางกายเพิ ่ ม ขึ ้ น ” เต็ ม กำลั ง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติผนึกกำลังทุกภาคสวน พัฒนา
๓ ปจจัยสำคัญเพิม่ กิจกรรมทางกาย ตัง้ เปาใหไดรอยละ ๘๐ หวังลด
การเจ็บปวย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสงเสริมสุขภาพทีด่ ี หลัง
พบเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง ขณะที่ทุกชวงวัยแนวโนม
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอยางลาชา
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่หองประชุม
โทปาส ๑-๒ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี คณะ
ทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ จัดประชุมรับฟง
ความเห็นของผู มีส วนไดเสีย ตอการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายวาดวยการสงเสริมใหคนไทย
ทุ กชวงวัยมีก ิจ กรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยมี
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปน
ประธานการประชุม เพื่อพัฒนา
ขอเสนอดังกลาวสำหรับพิจารณา
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐

ผศ.ดร.ภก.พงศเทพ สุ ธ ี ร วุ ฒ ิ
รองประธานคณะทำงานวิชาการฯ กลาววา
ปจจุบนั คนไทยยังขาดการรับรูและความเขาใจ
ดานกิจกรรมทางกาย รวมถึง
ขาดพื้นที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย ขาดการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน
ในกระบวนการจัดการ
ผศ.ดร.ภก.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
เพือ่ สนับสนุนการมีกจิ กรรม
ทางกาย ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง จะชวยใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมเจ็บปวยดวยภาวะ
โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)
ซึง่ จะสงผลใหคนไทยและสังคมไทยมีความกระฉับกระเฉง นำประเทศ
ไปสูการพัฒนาในมิติตางๆ ที่ยั่งยืน

จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐

จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐

นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผูอำนวยการกองกิจกรรม
ทางกายเพือ่ สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กลาววา การทีจ่ ะทำใหคนไทยทุกชวงวัยมีกจิ กรรม
ทางกายเพิ่มขึ้น ตองเนนสรางความ
รอบรูดานกิจกรรมทางกาย (Physical
Literacy) ผานการสื่อสารสูประชาชน
นพ.อุดม อัศวุตมางกุร
การพัฒนาองคความรู ขอแนะนำ และ
วิธีการมีกิจกรรมทางกายใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทตางๆ
ของแตละวัย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทัง้ ในสวนกลาง ภูมภิ าค และพืน้ ที่ เชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ใหมีนโยบาย กิจกรรม และการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายใหกับประชาชนตอไป
ทั้งนี้ จากผลการสำรวจกิจกรรมทางกาย ที่จัดทำโดยสถาบัน
วิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหวางป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ กลุมวัยรุน วัยทำงาน และผูสูงอายุ
มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ขณะที่กลุมเด็กมีกิจกรรม
ทางกายลดลงจากรอยละ ๖๗.๖ เหลือเพียงรอยละ ๖๔.๘
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็น ซึ่งประกอบดวย ภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ถือเปนการกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานเพือ่ สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางกายทีเ่ พิม่ มากขึน้
และใหทุกฝายทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเปนเจาภาพรวมกัน

ซึ่งที่ประชุมไดกำหนด ๓ ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสูการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรมในอนาคต ไดแก (๑) การสรางการรับรู ความเขาใจ
และสงเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายใหเกิดขึ้นในสังคม
(๒) การปรับสภาพแวดลอม การออกแบบผังเมืองและพืน้ ทีส่ าธารณะที่
เอือ้ ตอการมีกจิ กรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยในชุมชน และ (๓) การ
สรางกลไกความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนได
สวนเสีย และการพัฒนากลไกระดับพื้นที่ โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
(Area-Based Approach) ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาว ตองอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการเขามารวมคิด รวมทำ
ในทุกขั้นตอน

อนึ่ง สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ จะจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี
ภายใตแนวคิดหลัก “๑๐ ป พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ”
โดยมีระเบียบวาระที่เขาสู การพิจารณาทั้งสิ้น ๔ ระเบียบวาระ
ประกอบดวย
๑. การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
๒. การมีส วนรวมของชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหา
ยาเสพติด
๓. การพัฒนาพื้นที่เลนสรางเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศึกษา
๔. การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน

ชวนกันเขาไปกด Like เพื่อรวมกันสานพลัง สรางสุขภาวะไดที่
https://www.facebook.com/HealthAssembly/

ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.samatcha.org

