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คําประกาศ
 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําขึ้น
ภายใตมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม 
 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําขึ้น
ภายใตมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม 
 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําขึ้น

พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินงานพระสงฆกับ
การพัฒนาสุขภาวะที่กําหนดใหดําเนินการวัดสงเสริมสุขภาพและ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการ
การพัฒนาสุขภาวะที่กําหนดใหดําเนินการวัดสงเสริมสุขภาพและ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการ
การพัฒนาสุขภาวะที่กําหนดใหดําเนินการวัดสงเสริมสุขภาพและ

สงเสรมิสขุภาวะพระสงฆท่ัวประเทศ ตามหลักการของธรรมนูญวาดวย
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการ
สงเสรมิสขุภาวะพระสงฆท่ัวประเทศ ตามหลักการของธรรมนูญวาดวย
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการ

ระบบสขุภาพแหงชาต ิ และเปาหมายการขับเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพ
สงเสรมิสขุภาวะพระสงฆท่ัวประเทศ ตามหลักการของธรรมนูญวาดวย
ระบบสขุภาพแหงชาต ิ และเปาหมายการขับเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพ
สงเสรมิสขุภาวะพระสงฆท่ัวประเทศ ตามหลักการของธรรมนูญวาดวย

แหงชาติ ๓ ประเด็นสําคัญ คือ พระสงฆกับการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลักพระธรรมวนิยั ชมุชนและสังคมกบัการดแูลอุปฏฐากพระสงฆ
ที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆในการเปน
ตามหลักพระธรรมวนิยั ชมุชนและสังคมกบัการดแูลอุปฏฐากพระสงฆ
ที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆในการเปน
ตามหลักพระธรรมวนิยั ชมุชนและสังคมกบัการดแูลอุปฏฐากพระสงฆ

ผูนําดานสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการสําคัญ คือ
การใชทางธรรมนาํทางโลก และมาตรการสําคัญในการดาํเนนิการ ๕ ดาน
ไดแก ความรู ขอมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย
ที่จะนําไปสู การสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ
ไดแก ความรู ขอมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย
ที่จะนําไปสู การสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ
ไดแก ความรู ขอมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญาและ
ที่จะนําไปสู การสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญาและ
ที่จะนําไปสู การสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ

ทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพโดยกอใหเกิด
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญาและ
ทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพโดยกอใหเกิด
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญาและ

ความเช่ือมโยงระหวางวัดกับชุมชน ทําใหพระแข็งแรง วัดม่ันคง 
ทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพโดยกอใหเกิด
ความเช่ือมโยงระหวางวัดกับชุมชน ทําใหพระแข็งแรง วัดม่ันคง 
ทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพโดยกอใหเกิด

ชุมชนเปนสุข ภายใน ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

หนาที่ ๑



หนาที่ ๒

 เพื่อใหเปนไปตามมติมหาเถรสมาคมดังกลาว คณะกรรมการดาน
สาธารณสงเคราะหของมหาเถรสมาคม และสาํนกังานพระพทุธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.)  มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย  (มมร.)  สาํนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพ
แหงชาติ (สปสช.) และภาคสวนท่ีเกีย่วของ จงึจัดทาํ “ธรรมนูญสุขภาพ
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพ
แหงชาติ (สปสช.) และภาคสวนท่ีเกีย่วของ จงึจัดทาํ “ธรรมนูญสุขภาพ
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพ

พระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ขึ้น โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
แหงชาติ (สปสช.) และภาคสวนท่ีเกีย่วของ จงึจัดทาํ “ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ขึ้น โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
แหงชาติ (สปสช.) และภาคสวนท่ีเกีย่วของ จงึจัดทาํ “ธรรมนูญสุขภาพ

และขอมลูทางวชิาการเปนฐาน ภายใตหลักการมีสวนรวมและการเปด
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อใหธรรมนูญ
และขอมลูทางวชิาการเปนฐาน ภายใตหลักการมีสวนรวมและการเปด
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อใหธรรมนูญ
และขอมลูทางวชิาการเปนฐาน ภายใตหลักการมีสวนรวมและการเปด

สขุภาพพระสงฆแหงชาตสิะทอนเจตนารมณและพนัธะรวมกนั และเปน
จุดอางอิงของพระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคี
ทีเ่ก่ียวของทุกภาคสวน   ในการกาํหนดทิศทางเปาหมายและยุทธศาสตร
จุดอางอิงของพระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคี
ทีเ่ก่ียวของทุกภาคสวน   ในการกาํหนดทิศทางเปาหมายและยุทธศาสตร
จุดอางอิงของพระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคี

การดูแลและสรางเสริมสุขภาวะของพระสงฆและสังคมในอนาคต

 คณะกรรมการฝายสาธารณสงเคระห ไดประชมุเม่ือวนัที ่ ๒๔ พฤศจกิายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบตอ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และไดเสนอตอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบตอ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และไดเสนอตอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบตอ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 

๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบแลว จึงขอประกาศธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และไดเสนอตอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบแลว จึงขอประกาศธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และไดเสนอตอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 

สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามทายประกาศน้ี เพือ่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบแลว จึงขอประกาศธรรมนูญ
สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามทายประกาศน้ี เพือ่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบแลว จึงขอประกาศธรรมนูญ

เปนกรอบและแนวทางการสงเสริมสุขภาวะพระสงฆในทุกระดับ และ
สงเสริมบทบาทของพระสงฆในการเปนผูนําดานสุขภาวะของชุมชน
และสังคมตอไป

    ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม
    ประธานคณะกรรมการฝายสาธารณสงเคราะห 
    เจาอาวาสวดัยานนาวา



คําปรารภ
 ความเกิด ความแก ความเจ็บปวยและความตาย เปนกระบวน
การที่ดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ดังพุทธพจนที่วา “เรามีความแก 
ความเจบ็ และความตาย เปนธรรมดาไมอาจลวงพนไปได ...” อยางไรก็ตาม
ความเจบ็ปวยและการดแูลสขุภาพกเ็ปนสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาใหสําคัญ
ดงัพทุธพจนทีว่า อาโรคยา ปรมาลาภา ความไมมโีรคเปนลาภอนัประเสรฐิ
ดงันัน้ เมือ่เจบ็ปวยกต็องดแูลรกัษา รวมถงึปองกนัไมใหเกดิความเจบ็ปวย
พระพุทธองคทรงใหความสําคัญกับการมีสุขภาพแข็งแรง ทรงชี้แนะ
ใหพทุธสาวกดาํรงตนใหเปนผูมโีรคาพาธนอย รวมถงึการบรโิภคปจจยั ๔
เพือ่ความเปนผูไมมีโรคเบยีดเบยีน ความดาํรงอยูแหงอัตภาพ ความเปนอยู
โดยผาสุกและอนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย

 พระสงฆในพระพุทธศาสนาเปนผูออกจากเรือน ไมเกี่ยวของดวย
เรือนแลว จึงจําเปนที่จะตองดูแลตนเองและดูแลพระสงฆดวยกันตาม
หลักพระธรรมวินัย ดังที่พระพุทธองคตรัสแนะนําไววา “ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มารดาบิดาผูจะพึงพยาบาลพวกเธอก็ไมมี ถาเธอไมพยาบาล
กันเอง ใครเลาจักพยาบาล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพยาบาลเรา ก็
พึงพยาบาลภิกษุไขเถิด ...”

หนาที่ ๓



“ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาติ๑  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐”
คอื ขอตกลงรวม หรือ กตกิาท่ีเปนเจตจํานงและพนัธะรวมของพระสงฆ

“ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาติ
คอื ขอตกลงรวม หรือ กตกิาท่ีเปนเจตจํานงและพนัธะรวมของพระสงฆ

“ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาติ

คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  
เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการสงเสริมสุขภาวะพระสงฆในทุกระดับ
และสงเสริมบทบาทของพระสงฆในการเปนผูนําดานสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม

 พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวน  สามารถรวมกันจัดทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับ
พ้ืนที่อยางบูรณาการและเปนองครวมโดยไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญ
ทุกภาคสวน  สามารถรวมกันจัดทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับ
พ้ืนที่อยางบูรณาการและเปนองครวมโดยไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญ
ทุกภาคสวน  สามารถรวมกันจัดทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับ

สุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
พ้ืนที่อยางบูรณาการและเปนองครวมโดยไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
พ้ืนที่อยางบูรณาการและเปนองครวมโดยไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญ

ขอ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกวา “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ขอ ๒ การประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 การประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 การประกาศใชธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 

๑ธรรมนูญ มาจาก ธรรม+มนุญ (ธมฺม+มนุญ) ซึ่งแปลวา เปนที่พอใจ
ของทุกฝาย เปนที่ยุติของทุกฝาย สิ่งที่พอใจโดยรวม สะทอนการมี
สวนรวมและเห็นรวมกัน

หนาที่ ๔



นิยามศัพท
 ขอ ๓ ในธรรมนูญนี้

คณะสงฆ หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชา
อุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ

พระสงฆ หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบท
อยางถูกตองตามพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
ทั้งนี้ ในธรรมนูญฉบับนี้ ใหรวมถึงสามเณรดวย

สหธรรมิก แปลวา พระภิกษุและสามเณร ผูประพฤติธรรม
รวมกัน ผูอยูรวมธรรมกัน

พระคิลานุปฏฐาก คือ ผูปฏิบัติดูแลพระสงฆอาพาธ รวมทั้ง 
การสรางเสรมิสขุภาพ การปองกันโรค การควบคมุโรค และการจัดการ
ปจจัยที่คุกคามสุขภาพของพระสงฆดวย   

พระธรรมวนิยั หมายความวา ขอควรปฏิบัตแิละขอหามตางๆ
ที่แสดงและบัญญัติไวในพระไตรปฎก ตลอดถึงพระคัมภีรรุนหลัง
มีอรรถกถา เปนตน

หนาที่ ๕



สขุภาพ หมายความวา ภาวะของมนษุยทีส่มบูรณทัง้ทางกาย ทางจิต
ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

สขุภาพ 
ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

สขุภาพ หมายความวา ภาวะของมนษุยทีส่มบูรณทัง้ทางกาย ทางจิต
ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

หมายความวา ภาวะของมนษุยทีส่มบูรณทัง้ทางกาย ทางจิต

(พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)

สุขภาวะ หมายความวา ภาวะที่บุคคลมีรางกายแข็งแรง มีอายุ
ยืนยาว มีจิตใจที่ดี มีความเมตตา กรุณา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

สุขภาวะ
ยืนยาว มีจิตใจที่ดี มีความเมตตา กรุณา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

สุขภาวะ หมายความวา ภาวะที่บุคคลมีรางกายแข็งแรง มีอายุ
ยืนยาว มีจิตใจที่ดี มีความเมตตา กรุณา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

 หมายความวา ภาวะที่บุคคลมีรางกายแข็งแรง มีอายุ

ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู สามารถ “คิดเปน ทําเปน” 
มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนสุข การมีสุขภาวะเปนเรื่องที่เชื่อม
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู สามารถ “คิดเปน ทําเปน” 
มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนสุข การมีสุขภาวะเปนเรื่องที่เชื่อม
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู สามารถ “คิดเปน ทําเปน” 

โยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม โดยเริ่มจากตนเอง ไปสูครอบครัว 
มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนสุข การมีสุขภาวะเปนเรื่องที่เชื่อม
โยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม โดยเริ่มจากตนเอง ไปสูครอบครัว 
มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนสุข การมีสุขภาวะเปนเรื่องที่เชื่อม

ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
โยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม โดยเริ่มจากตนเอง ไปสูครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
โยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม โดยเริ่มจากตนเอง ไปสูครอบครัว 

และอืน่ๆ  (ธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และอืน่ๆ  (ธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ระบบสขุภาพ หมายความวา ระบบความสมัพนัธทัง้มวลท่ีเกีย่วของ
กับสุขภาพ (พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)

ระบบหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สขุภาพแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๕ หมายความวา การดําเนินการใหบุคคล
มีความมั่นคงดานสุขภาพ คือ มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา และ
สขุภาพแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๕ หมายความวา การดําเนินการใหบุคคล
มีความมั่นคงดานสุขภาพ คือ มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา และ
สขุภาพแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๕ หมายความวา การดําเนินการใหบุคคล

กําลังสามัคคีอยางเพียงพอในการสรางสรรคพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
บุคคลในความดูแล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ไมเสียชีวิต
หรือเจ็บปวยกอนกาลอันสมควร และไดรับการบริบาลสุขภาพที่ได
บุคคลในความดูแล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ไมเสียชีวิต
หรือเจ็บปวยกอนกาลอันสมควร และไดรับการบริบาลสุขภาพที่ได
บุคคลในความดูแล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ไมเสียชีวิต

มาตรฐานอยางทัว่ถึงและมีประสิทธภิาพ โดยมใิหความสามารถในการจาย
หรือเจ็บปวยกอนกาลอันสมควร และไดรับการบริบาลสุขภาพที่ได
มาตรฐานอยางทัว่ถึงและมีประสิทธภิาพ โดยมใิหความสามารถในการจาย
หรือเจ็บปวยกอนกาลอันสมควร และไดรับการบริบาลสุขภาพที่ได

หรือเงื่อนไขใดๆ มาเปนอุปสรรคหรือมาทําใหบุคคลหรือครอบครัว
มาตรฐานอยางทัว่ถึงและมีประสิทธภิาพ โดยมใิหความสามารถในการจาย
หรือเงื่อนไขใดๆ มาเปนอุปสรรคหรือมาทําใหบุคคลหรือครอบครัว
มาตรฐานอยางทัว่ถึงและมีประสิทธภิาพ โดยมใิหความสามารถในการจาย

ใดๆ สิ้นเนื้อประดาตัวจากการบริบาลสุขภาพนั้น (ธรรมนูญวาดวย
หรือเงื่อนไขใดๆ มาเปนอุปสรรคหรือมาทําใหบุคคลหรือครอบครัว
ใดๆ สิ้นเนื้อประดาตัวจากการบริบาลสุขภาพนั้น (ธรรมนูญวาดวย
หรือเงื่อนไขใดๆ มาเปนอุปสรรคหรือมาทําใหบุคคลหรือครอบครัว

ระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ใดๆ สิ้นเนื้อประดาตัวจากการบริบาลสุขภาพนั้น (ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ใดๆ สิ้นเนื้อประดาตัวจากการบริบาลสุขภาพนั้น (ธรรมนูญวาดวย

หนาที่ ๖



สขุภาพทางปญญา หมายความวา ภาวะของมนษุยทีมี่ความรูทัว่
ความรูเทาทัน และความเขาใจ อยางแยกแยะไดในเหตุผลแหงความดี 
ความชัว่ ความมปีระโยชนและความมโีทษ ซึง่นาํไปสูความมีจติอันดงีาม
ความรูเทาทัน และความเขาใจ อยางแยกแยะไดในเหตุผลแหงความดี 
ความชัว่ ความมปีระโยชนและความมโีทษ ซึง่นาํไปสูความมีจติอันดงีาม
ความรูเทาทัน และความเขาใจ อยางแยกแยะไดในเหตุผลแหงความดี 

และเอื้อเฟอเผื่อแผ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
ความชัว่ ความมปีระโยชนและความมโีทษ ซึง่นาํไปสูความมีจติอันดงีาม
และเอื้อเฟอเผื่อแผ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
ความชัว่ ความมปีระโยชนและความมโีทษ ซึง่นาํไปสูความมีจติอันดงีาม

พ.ศ. ๒๕๕๙)

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับพื้นท่ี หมายความวา กรอบ
ทิศทาง หรือขอตกลงรวม หรือกรอบกติการวมที่พระสงฆ คณะสงฆ 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับพื้นท่ี
ทิศทาง หรือขอตกลงรวม หรือกรอบกติการวมที่พระสงฆ คณะสงฆ 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆระดับพื้นท่ี

ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  ใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเปนประเด็นทาง
ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  ใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเปนประเด็นทาง
ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  ใชเปนกรอบ

สขุภาพเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ หรือทุกประเด็นในธรรมนญูสขุภาพ
แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเปนประเด็นทาง
สขุภาพเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ หรือทุกประเด็นในธรรมนญูสขุภาพ
แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเปนประเด็นทาง

พระสงฆแหงชาติ โดยหัวใจสําคัญ คือ การมีสวนรวมของพระสงฆ 
คณะสงฆ วัด ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 
ในการออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมนูญสุขภาพ
คณะสงฆ วัด ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 
ในการออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมนูญสุขภาพ
คณะสงฆ วัด ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 

พระสงฆระดับพื้นที่รวมกัน
ในการออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆระดับพื้นที่รวมกัน
ในการออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมนูญสุขภาพ

หนาที่ ๗



หมวด ๑
ปรชัญาและแนวคดิหลกัของธรรมนญูสุขภาพพระสงฆแหงชาติ

ขอ ๔ สุขภาวะของพระสงฆ คือ ภาวะที่เปนสุขของพระสงฆ ขอ ๔ สุขภาวะของพระสงฆ คือ ภาวะที่เปนสุขของพระสงฆ ขอ ๔
หมายถึง  การมีสุขภาวะที่ดีของพระสงฆนั้นควรจะดีพรอมทั้ง ๔ มิติ 

 สุขภาวะของพระสงฆ คือ ภาวะที่เปนสุขของพระสงฆ 
หมายถึง  การมีสุขภาวะที่ดีของพระสงฆนั้นควรจะดีพรอมทั้ง ๔ มิติ 

 สุขภาวะของพระสงฆ คือ ภาวะที่เปนสุขของพระสงฆ 

คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปญญา อยางเปน
รูปธรรม ตามหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ คือองครวมแหงระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยองคประกอบทั้งหลายนั้นสัมพันธซึ่ง
รูปธรรม ตามหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ คือองครวมแหงระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยองคประกอบทั้งหลายนั้นสัมพันธซึ่ง
รูปธรรม ตามหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธ คือองครวมแหงระบบ

กันและกัน ซึ่งเรียกวาภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา (การพัฒนากาย) 
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยองคประกอบทั้งหลายนั้นสัมพันธซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเรียกวาภาวนา ๔ ไดแก กายภาวนา (การพัฒนากาย) 
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยองคประกอบทั้งหลายนั้นสัมพันธซึ่ง

สีลภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) และปญญา
ภาวนา (การพัฒนาปญญา) ที่จะนําพระสงฆไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอ ๕ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอ ๕ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอ ๕
มีแนวคิดหลักในการสงเสริมใหพระสงฆดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
พระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมดูแลอุปฏฐากพระสงฆตามหลักพระ
ธรรมวินัย และใหพระสงฆมีบทบาทในการเปนผูนําดานสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม

ขอ ๖ การขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆทั่วประเทศ เปนหนาที่รวม
กันของทุกภาคสวนในสังคม ใชทางธรรมนําทางโลก ครอบคลุมปจจัย 
๕ ดาน ไดแก ดานความรู ดานขอมลู ดานการพฒันา ดานบรกิารสุขภาพ
และสวสัดกิาร ดานการวิจยัและพฒันาชุดความรูในรปูแบบตางๆ ตลอดจน
การจัดสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอสุขภาพ โดยกอใหเกดิความเช่ือมโยงระหวาง
และสวสัดกิาร ดานการวิจยัและพฒันาชุดความรูในรปูแบบตางๆ ตลอดจน
การจัดสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอสุขภาพ โดยกอใหเกดิความเช่ือมโยงระหวาง
และสวสัดกิาร ดานการวิจยัและพฒันาชุดความรูในรปูแบบตางๆ ตลอดจน

วดักบัชมุชน ทําใหพระแข็งแรง วดัมัน่คง ชุมชนเขมแขง็ตอไปในอนาคต
การจัดสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอสุขภาพ โดยกอใหเกดิความเช่ือมโยงระหวาง
วดักบัชมุชน ทําใหพระแข็งแรง วดัมัน่คง ชุมชนเขมแขง็ตอไปในอนาคต
การจัดสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอสุขภาพ โดยกอใหเกดิความเช่ือมโยงระหวาง

หนาที่ ๘



หมวด ๒
พระสงฆกับการดูแลสุขภาพตนเอง

ตามหลักพระธรรมวินัย

ขอ ๗ พระสงฆพึงมีความรอบรูดานสุขภาพ  การดูแลตนเองทั้ง
เรือ่งอาหาร การรักษาสุขภาพ การมกีจิกรรมทางกาย  สภาพแวดลอม 

 พระสงฆพึงมีความรอบรูดานสุขภาพ  การดูแลตนเองทั้ง
เรือ่งอาหาร การรักษาสุขภาพ การมกีจิกรรมทางกาย  สภาพแวดลอม 

 พระสงฆพึงมีความรอบรูดานสุขภาพ  การดูแลตนเองทั้ง

และการพกัผอนอยางเหมาะสม การฝกฝนพฒันาจติและปญญาเพือ่ใหมี
เรือ่งอาหาร การรักษาสุขภาพ การมกีจิกรรมทางกาย  สภาพแวดลอม 
และการพกัผอนอยางเหมาะสม การฝกฝนพฒันาจติและปญญาเพือ่ใหมี
เรือ่งอาหาร การรักษาสุขภาพ การมกีจิกรรมทางกาย  สภาพแวดลอม 

ความพรอมตอการทาํหนาทีใ่นฐานะผูสบืทอดและเผยแผพระพทุธศาสนา
ไดอยางเตม็ท่ี
ความพรอมตอการทาํหนาทีใ่นฐานะผูสบืทอดและเผยแผพระพทุธศาสนา
ไดอยางเตม็ท่ี
ความพรอมตอการทาํหนาทีใ่นฐานะผูสบืทอดและเผยแผพระพทุธศาสนา

ขอ ๘ พระสงฆพึงดูแลสุขภาวะอุปชฌาย อาจารยและสหธรรมิก
ในขณะอาพาธ ดวยการรักษาพยาบาล การดูแลอาหาร สภาพแวดลอม
และการพกัผอนอยางเหมาะสม เปนตน

ขอ ๙ วัดพึงจัดระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ กุฏิสงฆอาพาธ 
บนพื้นฐานของหลักพระธรรมวินัยที่เกื้อกูลตอการฝกฝนพัฒนาตนเอง 

 วัดพึงจัดระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ กุฏิสงฆอาพาธ 
บนพื้นฐานของหลักพระธรรมวินัยที่เกื้อกูลตอการฝกฝนพัฒนาตนเอง 

 วัดพึงจัดระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ กุฏิสงฆอาพาธ 

และเอ้ืออํานวยใหบรรลุเปาหมายแหงสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
บนพื้นฐานของหลักพระธรรมวินัยที่เกื้อกูลตอการฝกฝนพัฒนาตนเอง 
และเอ้ืออํานวยใหบรรลุเปาหมายแหงสิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
บนพื้นฐานของหลักพระธรรมวินัยที่เกื้อกูลตอการฝกฝนพัฒนาตนเอง 

ทุกประการ 

ขอ ๑๐ วัดพึงจัดใหมีระบบและกลไกในการสรางเสริมสุขภาพ 
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และปองกนัปจจยัเสีย่งดานสขุภาพ

 วัดพึงจัดใหมีระบบและกลไกในการสรางเสริมสุขภาพ 
การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และปองกนัปจจยัเสีย่งดานสขุภาพ

 วัดพึงจัดใหมีระบบและกลไกในการสรางเสริมสุขภาพ 

และปจจยัคกุคามสขุภาพภายในวดั โดยใชมาตรการเชงิรกุ ดวยกระบวนการ
มีสวนรวม ตลอดถึงการประเมินและพัฒนาระบบและกลไกใหมี
ประสทิธภิาพ

หนาที่ ๙



ขอ ๑๑ วัดพึงสงเสริมใหพระสงฆมีความรู ความเขาใจในระบบ
บรกิารสาธารณสขุและชดุสทิธปิระโยชนขัน้พืน้ฐานในระบบหลกัประกนั

 วัดพึงสงเสริมใหพระสงฆมีความรู ความเขาใจในระบบ
บรกิารสาธารณสขุและชดุสทิธปิระโยชนขัน้พืน้ฐานในระบบหลกัประกนั

 วัดพึงสงเสริมใหพระสงฆมีความรู ความเขาใจในระบบ

สุขภาพ เพื่อประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเอง อุปชฌาย อาจารย
และสหธรรมิก

ขอ ๑๒ คณะสงฆแตละระดับพึงใหการสงเสริม และสนับสนุน
ใหวัดในเขตปกครองไดพัฒนาศักยภาพในการดูแลและเสริมสราง
สขุภาพพระสงฆท่ีเอ้ือตอพระธรรมวนิยั ดวยการจัดทาํระบบฐานขอมูล
ใหวัดในเขตปกครองไดพัฒนาศักยภาพในการดูแลและเสริมสราง
สขุภาพพระสงฆท่ีเอ้ือตอพระธรรมวนิยั ดวยการจัดทาํระบบฐานขอมูล
ใหวัดในเขตปกครองไดพัฒนาศักยภาพในการดูแลและเสริมสราง

องคความรู กิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะในรูปแบบตางๆ

ขอ ๑๓  คณะสงฆพึงใหการสงเสริมและสนับสนุนใหพระสงฆได
นําองคความรูภูมิปญญาดานสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยมาใชใน
การดูแลสุขภาพตนเอง อุปชฌาย อาจารยและสหธรรมิก

ขอ ๑๔ คณะสงฆพึงสงเสริมใหมีพระคิลานุปฏฐาก เพื่อคอยดูแลขอ ๑๔ คณะสงฆพึงสงเสริมใหมีพระคิลานุปฏฐาก เพื่อคอยดูแลขอ ๑๔
และเสริมสรางสุขภาพตนเอง อุปชฌาย อาจารยและสหธรรมิก ที่เอื้อ

 คณะสงฆพึงสงเสริมใหมีพระคิลานุปฏฐาก เพื่อคอยดูแล
และเสริมสรางสุขภาพตนเอง อุปชฌาย อาจารยและสหธรรมิก ที่เอื้อ

 คณะสงฆพึงสงเสริมใหมีพระคิลานุปฏฐาก เพื่อคอยดูแล

ตอพระธรรมวินัย

หนาที่ ๑๐



ขอ ๑๕ ชมุชนและสังคมพึงตระหนกัและใสใจในการดูแลพระสงฆขอ ๑๕ ชมุชนและสังคมพึงตระหนกัและใสใจในการดูแลพระสงฆขอ ๑๕
ดวยปจจัย ๔ ที่เอื้อตอพระธรรมวินัยและเปนประโยชนตอสุขภาวะ

 ชมุชนและสังคมพึงตระหนกัและใสใจในการดูแลพระสงฆ
ดวยปจจัย ๔ ที่เอื้อตอพระธรรมวินัยและเปนประโยชนตอสุขภาวะ

 ชมุชนและสังคมพึงตระหนกัและใสใจในการดูแลพระสงฆ

ของพระสงฆ

ขอ ๑๖ รัฐพึงสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกระดับ
และภาคสวนตางๆในสังคม รวมกันรณรงคใหผูผลิตและผูคาอาหาร
บณิฑบาตทีช่วยสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการถวายอาหารและนํา้ปานะ
และภาคสวนตางๆในสังคม รวมกันรณรงคใหผูผลิตและผูคาอาหาร
บณิฑบาตทีช่วยสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการถวายอาหารและนํา้ปานะ
และภาคสวนตางๆในสังคม รวมกันรณรงคใหผูผลิตและผูคาอาหาร

ที่มีคุณคาทางโภชนาการตามพระธรรมวินัย

ขอ ๑๗  รฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานทีเ่กีย่วของขอ ๑๗  รฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานทีเ่กีย่วของขอ ๑๗
ดานสขุภาพ พึงสงเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุสาํหรบัพระสงฆ
ในการเขาถึงการบริการสาธารณสุขอยางเปนระบบ ครบวงจร
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

ขอ ๑๘  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดชุดสิทธิประโยชน
พืน้ฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีครอบคลมุการสรางเสริมสขุภาพ

  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดชุดสิทธิประโยชน
พืน้ฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีครอบคลมุการสรางเสริมสขุภาพ

  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดชุดสิทธิประโยชน

การปองกันโรค การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
พืน้ฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีครอบคลมุการสรางเสริมสขุภาพ
การปองกันโรค การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
พืน้ฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ ท่ีครอบคลมุการสรางเสริมสขุภาพ

สมรรถภาพแกพระสงฆอยางเปนธรรมและเหมาะสม

หมวด ๓
ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ

ที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ

ที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ

หนาที่ ๑๑



ขอ ๑๙  องคกรปกครองสวนทองถิน่และชุมชน พงึสนบัสนนุใหเกดิขอ ๑๙  องคกรปกครองสวนทองถิน่และชุมชน พงึสนบัสนนุใหเกดิขอ ๑๙
การดาํเนนิงานดานการสรางเสริมสขุภาพ การปองกนัโรค การควบคุมโรค
และการจดัการปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพของพระสงฆ โดยใชงบประมาณ
จากองคกรปกครองสวนทองถิน่และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทองถิ่นหรือพื้นที่ และแหลงงบประมาณอื่นๆ
จากองคกรปกครองสวนทองถิน่และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทองถิ่นหรือพื้นที่ และแหลงงบประมาณอื่นๆ
จากองคกรปกครองสวนทองถิน่และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั

ขอ ๒๐ รัฐพึงจัดใหมีระบบการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง
เพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ และศักยภาพที่เอื้ออํานวยตอการ

 รัฐพึงจัดใหมีระบบการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง
เพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ และศักยภาพที่เอื้ออํานวยตอการ

 รัฐพึงจัดใหมีระบบการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง

สรางเสรมิสขุภาวะของพระสงฆ การสรางเสรมิเพือ่ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม
การใหการปรึกษาแนะนําและการใหความรูเพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
และปองกันการเจ็บปวยอยางเปนกรณีพิเศษและตอเนื่อง

ขอ ๒๑ รัฐพึงจัดใหมีสถานพยาบาล  ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 
รวมทั้งพึงจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข และพระคิลานุปฏฐาก

 รัฐพึงจัดใหมีสถานพยาบาล  ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 
รวมทั้งพึงจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข และพระคิลานุปฏฐาก

 รัฐพึงจัดใหมีสถานพยาบาล  ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 

ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีสําหรับดูแลและเสริมสรางสุขภาวะพระสงฆ
รวมทั้งพึงจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข และพระคิลานุปฏฐาก
ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีสําหรับดูแลและเสริมสรางสุขภาวะพระสงฆ
รวมทั้งพึงจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข และพระคิลานุปฏฐาก

ตามพระธรรมวินัย

ขอ ๒๒ รัฐและภาคสวนตางๆพึงสงเสริมและสนับสนุนในการจัด
สภาพแวดลอม เพื่อใหวัดเปนแหลงเรียนรูในการดูแลและเสริมสราง
สขุภาวะพระสงฆโดยชมุชนและสังคม ตามพระธรรมวนิยัและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

หนาที่ ๑๒



ขอ ๒๓ รัฐและภาคสวนตางๆ พึงสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาองคความรูภูมิปญญาดานสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย และ
บรรจุใหเปนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาสงฆและสถาบันการ
ศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสรางระบบการเรียนรูเพื่อสรางความรูเทาทัน
บรรจุใหเปนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาสงฆและสถาบันการ
ศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสรางระบบการเรียนรูเพื่อสรางความรูเทาทัน
บรรจุใหเปนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาสงฆและสถาบันการ

ดานสุขภาพของพระสงฆอยางตอเนื่อง
ศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสรางระบบการเรียนรูเพื่อสรางความรูเทาทัน
ดานสุขภาพของพระสงฆอยางตอเนื่อง
ศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสรางระบบการเรียนรูเพื่อสรางความรูเทาทัน

ขอ ๒๔  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดทําและพัฒนาระบบขอ ๒๔  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดทําและพัฒนาระบบขอ ๒๔
ขอมูลสารสนเทศสุขภาวะพระสงฆ ที่เชื่อมโยงบูรณาการครอบคลุม

  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดทําและพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศสุขภาวะพระสงฆ ที่เชื่อมโยงบูรณาการครอบคลุม

  รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ พึงจัดทําและพัฒนาระบบ

สุขภาพในทุกมิติ

หนาที่ ๑๓



หนาที่ ๑๔

ขอ ๒๕ สังคมและชุมชน พึงเปดกวางใหพระสงฆและคณะสงฆขอ ๒๕ สังคมและชุมชน พึงเปดกวางใหพระสงฆและคณะสงฆขอ ๒๕
เขามามีสวนรวมในการสรางสุขภาวะในทุกมิติ รวมทั้งสิทธิและหนาที่

 สังคมและชุมชน พึงเปดกวางใหพระสงฆและคณะสงฆ
เขามามีสวนรวมในการสรางสุขภาวะในทุกมิติ รวมทั้งสิทธิและหนาที่

 สังคมและชุมชน พึงเปดกวางใหพระสงฆและคณะสงฆ

ดานสขุภาพของชุมชนและสังคม

 พระสงฆและคณะสงฆ พึงสงเสริมและสนบัสนนุใหชมุชนและสงัคม 
เกดิการเรยีนรูและเขาใจในเร่ืองสุขภาพทางปญญา และใหความสาํคญั
 พระสงฆและคณะสงฆ พึงสงเสริมและสนบัสนนุใหชมุชนและสงัคม 
เกดิการเรยีนรูและเขาใจในเร่ืองสุขภาพทางปญญา และใหความสาํคญั
 พระสงฆและคณะสงฆ พึงสงเสริมและสนบัสนนุใหชมุชนและสงัคม 

กับการเปดพืน้ทีใ่หมกีจิกรรมหรือปฏบิตักิารท่ีเก่ียวของกบัการสรางเสรมิ
เกดิการเรยีนรูและเขาใจในเร่ืองสุขภาพทางปญญา และใหความสาํคญั
กับการเปดพืน้ทีใ่หมกีจิกรรมหรือปฏบิตักิารท่ีเก่ียวของกบัการสรางเสรมิ
เกดิการเรยีนรูและเขาใจในเร่ืองสุขภาพทางปญญา และใหความสาํคญั

สุขภาพทางปญญา ตั้งแตเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยพระสงฆ
กับการเปดพืน้ทีใ่หมกีจิกรรมหรือปฏบิตักิารท่ีเก่ียวของกบัการสรางเสรมิ
สุขภาพทางปญญา ตั้งแตเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยพระสงฆ
กับการเปดพืน้ทีใ่หมกีจิกรรมหรือปฏบิตักิารท่ีเก่ียวของกบัการสรางเสรมิ

เปนผูนาํหลกัในการขับเคล่ือนใหเกดิผลรูปธรรมในวงกวาง
สุขภาพทางปญญา ตั้งแตเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยพระสงฆ
เปนผูนาํหลกัในการขับเคล่ือนใหเกดิผลรูปธรรมในวงกวาง
สุขภาพทางปญญา ตั้งแตเกิดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยพระสงฆ

ขอ ๒๖ คณะสงฆแตละระดับพึงกําหนดนโยบาย มาตรการและ
แผนงาน ใหวดัและพระสงฆมีบทบาทในการดูแลและเสรมิสรางสภุาวะ
ของชุมชนและสงัคม

ขอ ๒๗ คณะสงฆพึงใชหนวยอบรมประชาชนประจาํตาํบล (อปต.) ขอ ๒๗ คณะสงฆพึงใชหนวยอบรมประชาชนประจาํตาํบล (อปต.) ขอ ๒๗
หรอืแตละระดบั เครือขายพระสงฆเพ่ือสังคม รวมถึงเครอืขายองคกร
ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เปนกลไกในการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลและเสริมสรางสุขภาวะของชุมชนและสังคม
ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เปนกลไกในการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลและเสริมสรางสุขภาวะของชุมชนและสังคม
ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เปนกลไกในการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

อยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลและเสริมสรางสุขภาวะของชุมชนและสังคม
อยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลและเสริมสรางสุขภาวะของชุมชนและสังคม

หมวด ๔
บทบาทพระสงฆในการเปนผูนําดานสุขภาวะ

ของชุมชนและสังคม



หนาที่ ๑๕

ขอ ๒๘ รฐัพงึสงเสริมสนบัสนนุใหหนวยงานของรฐัทกุระดบั และ
ภาคสวนตางๆ ในสังคม รวมกันพัฒนาและจัดตั้งวัดสงเสริมสุขภาพ

 รฐัพงึสงเสริมสนบัสนนุใหหนวยงานของรฐัทกุระดบั และ
ภาคสวนตางๆ ในสังคม รวมกันพัฒนาและจัดตั้งวัดสงเสริมสุขภาพ

 รฐัพงึสงเสริมสนบัสนนุใหหนวยงานของรฐัทกุระดบั และ

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกลไกการดูแลสุขภาวะของชุมชนและสังคม
ภาคสวนตางๆ ในสังคม รวมกันพัฒนาและจัดตั้งวัดสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกลไกการดูแลสุขภาวะของชุมชนและสังคม
ภาคสวนตางๆ ในสังคม รวมกันพัฒนาและจัดตั้งวัดสงเสริมสุขภาพ

โดยพระสงฆอยางเปนรูปธรรมและตอเนือ่ง
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกลไกการดูแลสุขภาวะของชุมชนและสังคม
โดยพระสงฆอยางเปนรูปธรรมและตอเนือ่ง
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกลไกการดูแลสุขภาวะของชุมชนและสังคม

ขอ ๒๙ รฐัและชุมชนพงึเสรมิสรางความเขมแขง็และการมีสวนรวมขอ ๒๙ รฐัและชุมชนพงึเสรมิสรางความเขมแขง็และการมีสวนรวมขอ ๒๙
ของวัด พระสงฆและคณะสงฆ ในการนําองคความรูและภูมิปญญา
ดานสขุภาพตามหลกัพระธรรมวนิยั รวมทัง้ภมูปิญญาทองถิน่ดานสุขภาพ
ของวัด พระสงฆและคณะสงฆ ในการนําองคความรูและภูมิปญญา
ดานสขุภาพตามหลกัพระธรรมวนิยั รวมทัง้ภมูปิญญาทองถิน่ดานสุขภาพ
ของวัด พระสงฆและคณะสงฆ ในการนําองคความรูและภูมิปญญา

มาใชในการดูแลและเสรมิสรางสขุภาวะของชมุชนและสงัคมอยางเปน
รปูธรรมและตอเน่ือง
มาใชในการดูแลและเสรมิสรางสขุภาวะของชมุชนและสงัคมอยางเปน
รปูธรรมและตอเน่ือง
มาใชในการดูแลและเสรมิสรางสขุภาวะของชมุชนและสงัคมอยางเปน



ขอ ๓๐ คณะสงฆพึงจดัใหมกีลไกระดบัชาต ิทีมี่ผูแทนจากองคกร
คณะสงฆ ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศกึษาทกุ
ระดบั โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาของคณะสงฆ และภาคเีครอืขายดาน
สขุภาพทีเ่กีย่วของ ทําหนาท่ีกาํหนดทิศทาง บรูณาการ สนบัสนุนใหเกิด
การขับเคลือ่น ติดตาม และประเมนิผลธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหง
ชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ รวมท้ังสงเสริม สนบัสนนุกลไกในระดบัพืน้ที่
การขับเคลือ่น ติดตาม และประเมนิผลธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหง
ชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ รวมท้ังสงเสริม สนบัสนนุกลไกในระดบัพืน้ที่
การขับเคลือ่น ติดตาม และประเมนิผลธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหง

ใหทําหนาทีขั่บเคลือ่นธรรมนญูสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พทุธศกัราช 
๒๕๖๐ สูการปฏบัิตดิวย

ขอ ๓๑ พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคี
ท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมกันใชธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พทุธศักราช ๒๕๖๐ เปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาและขบัเคลือ่น
การดําเนนิงานดานสุขภาวะพระสงฆ ใหเกดิประสทิธภิาพและยัง่ยืน

ขอ ๓๒ พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคี
ทีเ่กีย่วของทกุภาคสวน  สามารถจดัทําธรรมนูญสขุภาพพระสงฆระดบั
พืน้ที ่โดยคาํนงึถงึความสอดคลองกบัธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิ
ทีเ่กีย่วของทกุภาคสวน  สามารถจดัทําธรรมนูญสขุภาพพระสงฆระดบั
พืน้ที ่โดยคาํนงึถงึความสอดคลองกบัธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิ
ทีเ่กีย่วของทกุภาคสวน  สามารถจดัทําธรรมนูญสขุภาพพระสงฆระดบั

พทุธศักราช ๒๕๖๐ และเหมาะสมกับบริบทของพืน้ที่ 
พืน้ที ่โดยคาํนงึถงึความสอดคลองกบัธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิ
พทุธศักราช ๒๕๖๐ และเหมาะสมกับบริบทของพืน้ที่ 
พืน้ที ่โดยคาํนงึถงึความสอดคลองกบัธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิ

หมวด ๕
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ

สูการปฏิบัติ

หนาที่ ๑๖



หนาที่ ๑๗

ขอ ๓๓  คณะสงฆพึงจัดตัง้กองทุนระดับชาตเิพ่ือการดแูลสขุภาวะ
พระสงฆ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  คณะสงฆพึงจัดตัง้กองทุนระดับชาตเิพ่ือการดแูลสขุภาวะ
พระสงฆ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  คณะสงฆพึงจัดตัง้กองทุนระดับชาตเิพ่ือการดแูลสขุภาวะ

ทั้งนี้ พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
ในแตละพื้นที่อาจจัดตั้งกองทุนระดับพื้นที่ได
ทั้งนี้ พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
ในแตละพื้นที่อาจจัดตั้งกองทุนระดับพื้นที่ได
ทั้งนี้ พระสงฆ คณะสงฆ ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ

ขอ ๓๔  รัฐและสถาบันวิชาการที่เกี่ยวของ พึงสนับสนุนใหเกิดขอ ๓๔  รัฐและสถาบันวิชาการที่เกี่ยวของ พึงสนับสนุนใหเกิดขอ ๓๔
การสรางผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม การจัดการความรู การ
สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ ชุมชนและสังคม 
การสรางผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม การจัดการความรู การ
สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ ชุมชนและสังคม 
การสรางผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรม การจัดการความรู การ

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ พระสงฆ และแกนนําในการขับเคลื่อน
สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ พระสงฆ และแกนนําในการขับเคลื่อน
สรางเครือขายนักวิจัย เพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ ชุมชนและสังคม 

ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพุทธศักราช ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติ

ขอ ๓๕ รฐัพึงสนบัสนนุและสงเสริมใหมกีารสือ่สารขอมูล ขาวสาร ขอ ๓๕ รฐัพึงสนบัสนนุและสงเสริมใหมกีารสือ่สารขอมูล ขาวสาร ขอ ๓๕
และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญ

 รฐัพึงสนบัสนนุและสงเสริมใหมกีารสือ่สารขอมูล ขาวสาร 
และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญ

 รฐัพึงสนบัสนนุและสงเสริมใหมกีารสือ่สารขอมูล ขาวสาร 

สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผานทกุชองทางการส่ือสาร
และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญ
สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผานทกุชองทางการส่ือสาร
และความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญ

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผานทกุชองทางการส่ือสาร
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
สขุภาพพระสงฆแหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผานทกุชองทางการส่ือสาร

ขอ ๓๖ คณะสงฆพึงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆในสถาบันการศึกษา ในการดูแลและเสริมสราง
สุขภาวะ ตลอดถึงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
ศักยภาพของพระสงฆในสถาบันการศึกษา ในการดูแลและเสริมสราง
สุขภาวะ ตลอดถึงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
ศักยภาพของพระสงฆในสถาบันการศึกษา ในการดูแลและเสริมสราง

พุทธศักราช ๒๕๖๐ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
สุขภาวะ ตลอดถึงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
สุขภาวะ ตลอดถึงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ 

  ขอ ๓๗ กลไกตามขอ ๓๐ ตองจัดทํารายงานประจําป ผลการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เสนอมหาเถรสมาคม และพึงจัดกระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เสนอมหาเถรสมาคม และพึงจัดกระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ติดตามผล และทบทวนธรรมนูญอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ พึงจัดใหมีการ
ทบทวนธรรมนูญฉบับนี้อยางนอยทุก ๕ ป
ติดตามผล และทบทวนธรรมนูญอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ พึงจัดใหมีการ
ทบทวนธรรมนูญฉบับนี้อยางนอยทุก ๕ ป
ติดตามผล และทบทวนธรรมนูญอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ พึงจัดใหมีการ



หนาที่ ๑๘

ปจจัยสรางเสริมสุขภาพ หมายความวา ปจจัยตางๆ ที่ดีตอ
สุขภาพ เชน นํ้าดื่มสะอาด อาหารที่ปลอดภัย สิ่งแวดลอมที่ดี บาน

ปจจัยสรางเสริมสุขภาพ
สุขภาพ เชน นํ้าดื่มสะอาด อาหารที่ปลอดภัย สิ่งแวดลอมที่ดี บาน

ปจจัยสรางเสริมสุขภาพ

และชุมชนที่ดี การมีขอมูลขาวสารและความรูดานสุขภาพที่ถูกตอง 
(ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ปจจัยเส่ียงดานสขุภาพ (Health risk factors) หมายความวา 
ปจจัยที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม เชน ภาวะไขมัน
ปจจัยที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม เชน ภาวะไขมัน
ปจจัยที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งอาจ

ในเลือดสูง ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ภาวะโรคอวน การบริโภคบุหรี่
และสารเสพติด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

ปจจัยที่คุกคามสุขภาพ (Health threats) หมายความวา 
ปจจัยภายนอกที่เพ่ิมโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม เชน การมี
ปจจัยภายนอกที่เพ่ิมโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออม เชน การมี
ปจจัยภายนอกที่เพ่ิมโอกาสของการเกิดโรคและผลกระทบตอสุขภาพ 

มลพิษสิ่งแวดลอมสูง ภาวะโลกรอน (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ภาคผนวก
คําศัพทดานสุขภาพที่ควรรู

ในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐



หนาที่ ๑๙

การปองกันโรค หมายความวา การกระทําหรืองดกระทําบางสิ่ง
บางอยางเพ่ือไมใหเกิดการเจ็บปวยหรือเปนโรคและการปองกันไมให
กลับเปนซํ้าในกรณีที่หายจากการเจ็บปวยหรือเปนโรคแลว สามารถ
แบงออกไดเปน ๓ ระดับ คือ การปองกันกอนการเกิดโรคหรือกอน
การเจ็บปวย การปองกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บปวยขึ้นแลว 
และการปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพเม่ือหายจากการเจ็บปวย
แลว (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
และการปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพเม่ือหายจากการเจ็บปวย
แลว (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)
และการปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพเม่ือหายจากการเจ็บปวย

การควบคุมโรค หมายความวา การควบคุมโรคระบาด โรคไม
ติดตอ โรคติดตอ โรคติดตออันตรายตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการ

การควบคุมโรค
ติดตอ โรคติดตอ โรคติดตออันตรายตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการ

การควบคุมโรค หมายความวา การควบคุมโรคระบาด โรคไม
ติดตอ โรคติดตอ โรคติดตออันตรายตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการ

 หมายความวา การควบคุมโรคระบาด โรคไม

ปนเปอนของสารตางๆ ในสิ่งแวดลอมและอาหาร และโรคอื่นๆ 
ติดตอ โรคติดตอ โรคติดตออันตรายตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการ
ปนเปอนของสารตางๆ ในสิ่งแวดลอมและอาหาร และโรคอื่นๆ 
ติดตอ โรคติดตอ โรคติดตออันตรายตางๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการ

ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิต และทรัพยากรไดหากมีการ
ปนเปอนของสารตางๆ ในสิ่งแวดลอมและอาหาร และโรคอื่นๆ 
ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิต และทรัพยากรไดหากมีการ
ปนเปอนของสารตางๆ ในสิ่งแวดลอมและอาหาร และโรคอื่นๆ 

ตรวจพบแตเนิ่นๆ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิต และทรัพยากรไดหากมีการ
ตรวจพบแตเนิ่นๆ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิต และทรัพยากรไดหากมีการ

๒๕๕๒)

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ หมายความวา องคความรู 
ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ หมายความวา องคความรู 
ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย

 หมายความวา องคความรู 

ความรูที่ไดสั่งสม ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาในทองถิ่น ซึ่งรวม
ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรูที่ไดสั่งสม ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาในทองถิ่น ซึ่งรวม
ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย

ถึง การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่น
ความรูที่ไดสั่งสม ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาในทองถิ่น ซึ่งรวม
ถึง การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่น
ความรูที่ไดสั่งสม ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาในทองถิ่น ซึ่งรวม

ที่ประชาชนและชุมชนใชในการดูแลสุขภาพอยางสอดคลองกับ
ทองถิ่นนั้นๆ ดวย (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
ที่ประชาชนและชุมชนใชในการดูแลสุขภาพอยางสอดคลองกับ
ทองถิ่นนั้นๆ ดวย (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
ที่ประชาชนและชุมชนใชในการดูแลสุขภาพอยางสอดคลองกับ

พ.ศ. ๒๕๕๙)

 กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกาย
โดยกลามเนื้อและกระดูกที่ทําใหเกิดการเผาพลาญพลังงาน 
(องคการอนามัยโลก)



 หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.) หมายถึง
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแหงราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู
มวีตัถุประสงค เพือ่สงเสรมิและสรางสิง่ทีเ่ปนคุณประโยชนแกประชาชน
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแหงราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู
มวีตัถุประสงค เพือ่สงเสรมิและสรางสิง่ทีเ่ปนคุณประโยชนแกประชาชน
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลแหงราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู

๘ ดาน อันไดแก ดานศีลธรรมและวัฒนธรรม ดานสุขภาพอนามัย
ดานสมัมาชพี ดานสนัตสิขุ ดานศกึษาสงเคราะห ดานสาธารณสงเคราะห
ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม และดานสามัคคีธรรม

กองทุน หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งเพื่อการดูแลเสริมสราง
สุขภาวะ การปองกันโรค การฟนฟู สมรรถภาพ และการรักษา

กองทุน
สุขภาวะ การปองกันโรค การฟนฟู สมรรถภาพ และการรักษา

กองทุน หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งเพื่อการดูแลเสริมสราง
สุขภาวะ การปองกันโรค การฟนฟู สมรรถภาพ และการรักษา

 หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งเพื่อการดูแลเสริมสราง

พยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของ
สุขภาวะ การปองกันโรค การฟนฟู สมรรถภาพ และการรักษา
พยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของ
สุขภาวะ การปองกันโรค การฟนฟู สมรรถภาพ และการรักษา

พระสงฆตามพระธรรมวนิยั โดยการมสีวนรวมของพระสงฆ คณะสงฆ
ชุมชน สังคม และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ซึ่งไดจาก
เงินสมทบจากสมาชิก เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินบริจาค และเงินดอกผล
อันเกิดจากกองทุน 

วัดสงเสริมสุขภาพ หมายความวา  วัดที่มีการบริหารจัดการวัด
ใหเอือ้ตอการสงเสรมิสขุภาพ และพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอม ของบุคลากร

วัดสงเสริมสุขภาพ
ใหเอือ้ตอการสงเสรมิสขุภาพ และพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอม ของบุคลากร

วัดสงเสริมสุขภาพ

ของวัด ประชาชน และชุมชน (ปรับปรุงจากนิยามของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข)

หนาที่ ๒๐



หนาที่ ๒๑




