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  สวัสดีครับพี�น้องภาคีเครือข่ายที�รักทุกท่าน เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๒ เดือนแล้วที�การเลือกต้ังใหญ่ระดับประเทศจะเกิดข้ึน 
ซึ�งหากพลิกปฏิิทินทางการเมืองและจับสัญญาณจากท่าทีรัฐบาล คาดการณ์กันว่าจะเป็นวันที� ๗ หรือไม่เกินสัปดาห์ที� ๒ 
ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พวกเราก็จะได้ ‘ใช้สิทธิใช้เสียง’ เพื�อกำาหนดอนาคตของตัวเอง ในฐานะที�เป็น ‘พลเมือง’ 
กันอย่างเต็มขั้นอีกครั้ง แม้จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้กติการัฐธรรมนูญของ คสช. ที�ไม่เป็นประชาธิปไตย์เต็มใบก็ตาม
  สถานการณ์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖ ถือเป็นช่วง ‘หัวเลี้ยวหัวต่อ’ ที�สำาคัญ และมีผลสืบเนื�อง 
ไปยังการพัฒนาประเทศในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า และเป็นวาระสำาคัญในการขับเคลื�อนทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื�อกำาหนด ‘ภาพอนาคตประเทศไทย’ (Scenario Thailand) เสนอต่อพรรคการเมืองที�อาสามาบริหาร
ประเทศ
  นอกจากน้ี การเลือกต้ังใหญ่ที�จะเกิดข้ึนยังถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราที�จะได้ร่วมกันนำาเสนอ ‘นโยบายประชาชน’ 
หรือนโยบายสาธารณะเพื�อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที�ผ่านการบ่มเพาะและสกัดออกมาเป็น ‘ความต้องการ’ ที�แท้จริงของ
ประชาชน เข้าสู่การพิจารณาเป็น ‘นโยบายหรือการขับเคลื�อนทางการเมือง’ ของพรรคการเมือง
  ด้วยเหตุนี้เอง สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้สานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทาง
สังคมและวิชาการ ตลอดจนภาคียุทธศาสตร์ในการขับเคลื�อนประเทศไทยไปสู่ ‘สังคมสุขภาวะดี’ อันประกอบด้วย 
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพ
ไทย สถาบันอนาคตไทยศึกษา Thailand Policy Lab สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือ พอช. และอื�นๆ โดยเบื้องต้นจะเปิดเวทีพัฒนาฉากทัศน์ประเทศไทยแบบมีส่วนร่วมทั�วประเทศ ๘ เวที
ใหญ่ระดับภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก ภาคใต้
ตอนบน ภาคใต้สามจังหวัดชายแดน และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในช่วงปลายเดือน กพ. ถึง เมย.
  รูปธรรมผลลัพธ์จาก ๘ เวทีใหญ่ Scenario Thailand คือการร่วมกันออกแบบฉากทัศน์ของประเทศไทยในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕) ภายใต้ ๖ กลุ่มประเด็นที�ครอบคลุมทุกมิติทางสังคม คือ ๑.  การศึกษาและทักษะ ๒. สุขภาพ/
สาธารณสุข ๓. เศรษฐกิจ/รายได้ ๔. สังคม/พื้นที�/ชีวิต ๕. สิ�งแวดล้อม ๖. รัฐ/ราชการ/ไทยในเวทีโลก
  สำาหรับเวทีแรก เราเริ�มต้นกันไปแล้วที� ‘ภาคตะวันออก’ โดยจัดขึ้นเมื�อวันที� ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ รอยัลการ์เด้น 
พลาซ่า เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศการตื�นตัวทางการเมืองของคนในพื้นที� เวทีดังกล่าวมี Think Tank 
เข้าร่วมจำานวน ๕๖ คน เพื�อนำาร่องการจัดกระบวนการ และสรุปบทเรียนเพื�อนำาไปสู่การบริหารจัดการในเวทีอื�นๆ ต่อไป
อีก ๗ เวที
  ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ เพราะนอกเหนือจาก Scenario Thailand จำานวน ๘ เวทีใหญ่แล้ว สช. ยังสานพลังกับ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื�อประชาชน (กขป.) สมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที� เพื�อจัดเวท ี เสีียง
ประชาชน เลืือกอนาคตประเทศไทย ในจังหวัดที�มีเครือข่ายเข้มแข็งอีกประมาณ ๑๐ จังหวัด ควบคู่กันไปด้วย
  เวที เสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย ที�เน้นหนักระดับพื้นที�นี้ ตั้งขึ้นเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลสถานการณ์
ประเด็นสำาคัญของประเทศและพื้นที� ซึ�งจะเป็น ‘พื้นที�กลาง’ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที�จากพรรคการเมืองต่างๆ ได้
เข้ามารับฟัง และแสดงนโยบายของพรรคตัวเองในประเด็นที�แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที� แต่มีประเด็นร่วม
คือหลักประกันรายได้ เพื�อคุณภาพชีวิตเมื�อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ�งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที� ๑๕ ที�ผ่านมา โดย
ในวันที� ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นที� หาดสีมิิหลืา จ.สีงขลืา และในวันที� ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นที� วิิทยาลืัย
การปกครองท้องถิ่ิ�น มิหาวิิทยาลืัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  ผมขอใช้โอกาสนี้ชักชวนพี�น้องภาคีเครือข่ายที�รักทุกท่านติดตาม และเข้าร่วมกิจกรรม เพื�อร่วมกันกำาหนดอนาคต
ของพวกเรา ผ่านการเลือกตั้งใหญ่ที�กำาลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันครับ 

ร่่วมก่น ‘กำำ�หนดอน�คต’ ของพื้วกเร่า
ผ่่านการ่ ‘เลืือกำต้�งใหญ่่’ ทั่ี�กำาลิ่งจะเกิดีข้�น

คุุ ย กัั บ เ ล ข า



ฉบับ ๑๕๐ : มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับ ๑๕๐ : มีนาคม ๒๕๖๖6 7

เ ร่ื่� อ ง จ า ก ป ก ร่ว่มส่่งผ่่านเจตนาร่มณ์์
'ธร้ร้มนููญฯ พร้ะสงฆ์'์
ส่่่ 'ร้.ร้.พร้ะปร้ยิัตัิธิร้ร้ม'

ทั่่�วปร่ะเทั่ศ
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มผีลสำารวจ
อันัสืบเนื�อังมาจาก
'วันัมาฆบูชูา' 
พ.ศ.๒๕๖๖
หน่�งที�น่าสนใจ
และเป็น็เรื�อัง
ที�น่ายนิดีีอัย่างยิ�ง

  ผลการสำารวจดังกล่าว กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล จัดทำาขึ้น โดยตั้ง
คำาถามถึง ‘ความดี’ ที�กลุ่มตัวอย่าง (ชาวพุทธ) อยากจะ
ทำาให้ตัวเอง ครอบครัว และสังคม เนื�องในวันมาฆบูชา
  คำาตอบอันดับหนึ�งคือ การดูแลืสุีขภาพ ออกกำาลัืงกาย 
แลืะรับประทานอาหารที�มิีประโยชน์ ทำาให้ร่างกาย
แข็งแรง  
  เรื�องสุขภาพ การออกกำาลังกาย รวมไปถึงอาหาร เป็น
เรื�องของคนทุกคน หากแต่การให้ความสำาคัญนั้นอาจจะ 

มีความแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย บทบาท หรือข้อ
จำากัดของแต่ละบุคคล
  ท่ามกลางบรรยากาศมาฆบุรณมี “นิตยสีารสีานพลัืง” 
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จึงขอชักชวนพุทธศาสนิกชน
ตระหนักถึงสถานการณ์สุขภาพ-สุขภาวะ
  ไม่ใช่เพียงแค่ ‘โยม’ เท่าน้ัน หากแต่ ‘พระภิกษุ-สามเณร’ 
ในขณะน้ีกำาลังขับเคลื�อนเรื�องสุขภาพ-การสร้างสุขภาวะดี 
อย่างเข้มข้น จริงจัง และกำาลังจะเบ่งบานทั�วทุกภูมิภาค
ของประเทศ
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'พระ-โยม'
กบับทบาท
ที�เกื�อัหนุนกนั
  เป็นเวลากว่า ๕ ปีแล้ว ที� ธรรมินูญสีุขภาพพระสีงฆ์์ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เป็นกรอบและแนวทาง 
ในการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั�วประเทศ ภายหลังได้
รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม (มส.) และประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที� 
๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  หลักการของธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ๓ 
ส่วน คือ ๑. พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
พระธรรมวินัย ๒. ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏิฐาก
พระสงฆ์ที�ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ๓. บทบาทพระ
สงฆ์ในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
  ภายใต้แนวทางดังกล่าว จึงไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริม 
ดูแลสุขภาพของ “พระสงฆ์” หากแต่ยังมีการพูดถึงบทบาท 
ของพระสงฆ์ต่อการดูแลสุขภาพ/สุขภาวะของ “ญาติโยม” 
ในชุมชน และสังคม ด้วย
  แน่นอน เราเห็นแล้วในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
โรคโควิด 19
  “เมื�อโยมไม่ทิ้งพระ แล้วพระจะทิ้งโยมได้อย่างไร”
  สำาหรับ ธรรมินูญสีุขภาพพระสีงฆ์์แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีจุดตั้งต้นย้อนกลับไปในปี ๒๕๕๕ หลังจากที� 
สีมิัชชาสีุขภาพแห่งชาติ ครั�งที� ๕ ได้ฉันทมติเรื �อง 
“พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” ซึ�งภาคีเครือข่ายสมัชชา 
สุขภาพได้เห็นพ้องกันถึงการพัฒนาแนวทางการปฏิิบัติ 

สำาหรับพระสงฆ์ ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและ 
สถานการณ์ด้านสุขภาพ รวมท้ังให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ 
ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชน
  เนื�องด้วยทราบดีว่าปัญหาทางสุขภาพของพระสงฆ์ 
โดยเฉพาะการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นั้น
มีสาเหตุสำาคัญส่วนหนึ�งมาจากอาหารที�ใส่บาตรทำาบุญ
ของประชาชน ที�ยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 
ถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วย ในขณะที�พระสงฆ์ก็มีพฤติกรรม 
เสี�ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี� ดื�มกาแฟ ดื�ม
เครื�องดื�มชูกำาลัง และขาดการออกกำาลังกายที�เหมาะสม 
เป็นต้น
  จากมติสมัชชาฯ ดังกล่าว ได้นำามาสู่ความร่วมมือของ 
หลายฝ่่ายที�เกี�ยวข้อง ในการเดินหน้าให้ความสำาคัญกับ 
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ตลอดจนความเชื�อมโยงระหว่าง 
วัดกับชุมชนเพื�อให้เกิดภาพของ “พระแข็งแรง วัดมั�นคง
ชุมชนเข้มแข็ง”
  หนึ�งในน้ันคือการเกิด “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” 
ขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมหรือกติกา ที�เป็นกรอบและแนวทาง 
การส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม
  ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปีที�ผ่านมา ภาพของการพัฒนา 
สุขภาพ/สุขภาวะของพระสงฆ์ ก็ได้ก่อตัวขึ้นทั�วประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการผลัก
ดันให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพภายในวัด สร้าง “พระคิลานุ
ปัฏิฐาก” หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำาวัด 
(อสว.) ที�มีบทบาทในการดูแลสุขภาพท้ังพระและญาติโยม 
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ เพื�อประโยชน์ 
ในด้านสิทธิและสวัสดิการด้านสุขภาพ เป็นต้น
  บทบาทของพระสงฆ์ในด้านสุขภาพยิ�งปรากฏิแจ่มชัด 
มากขึ้น จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เมื�อ
พระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือญาติโยม ตั้งแต่การ
จัดหา/จ่ายแจกหน้ากากอนามัย การตั้งโรงทานคำ้าจุน 
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
กระทั�งการบำาเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต
  โดยเฉพาะอย่างยิ�งนวัตกรรมการควบคุมโรคที�เกิดขึ้น
ในหลายพื้นที�อย่าง ศูนย์พักคอยภายในวัด หรือ Temple 
Isolation ที�เป็นการพลิกบทบาทคณะสงฆ์ มาสู่การเป็น 
ผู้ดูแลสุขภาพให้ท้ังกับพระและญาติโยม อันช่วยสนับสนุน 
การดำาเนินงานของภาครัฐในภาวะวิกฤต และเปิดกว้าง
ความช่วยเหลือน้ีกับทุกคนโดยที�ไม่มีข้อจำากัดในเรื�องของ
ศาสนาแต่อย่างใด
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แมพ้ระสงฆ์จ์ะก้าวเข้า้มา
มบีทบาทในด้ีานข้อัง
การดีแูลสุข้ภาพ/สุข้ภาวะมากข้่�น
แต่สิ่�งที�ยงัข้าดีอัาจเป็น็บทบาท
ข้อัง 'สามเณร' ซึ่่�งถืือัเป็น็
ศาสนทายาทที�สำาคัญั 
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"เป็า้หมาย
สูงสุดีคืัอั
การสรา้ง
สังคมสุขภาวะ
ของพร้ะสงฆ์์
และสามเณร้ 
ใหเ้กิดีใน
โร้งเร้ยีันู 
พร้ะปร้ยิัตัิ ิ
ธร้ร้มฯ ซึ่่�งจะ
เป็น็การยก 
ระดีบัพฒันา
คุัณภาพข้อัง
ศาสนทายาท"

ฉบับ ๑๕๐ : มีนาคม ๒๕๖๖ 15
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ฤกษ์์งาม
ยามดีี
๒๐ มี.ค ๖๖
เตรียีม
ปรีะกาศใช้ ้
'ธรีรีมนููญฯ
๓ ฉบับัั'

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที�มีอยู่กว่า ๔๐๐ แห่ง 
ทั�วประเทศ อันเป็นสถานที�บวชเรียนของสามเณรกว่า ๓.๔ 
 หมื�นรูป อย่างเต็มความสามารถ
  ขณะเดียวกันยังเป็นการกำาหนดให้จัดทำา “ธรรมินูญ 
สีุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมิ แผนกสีามิัญศึกษา” 
เพื�อเป็นกรอบการดำาเนินงานในการส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้ง 
ขับเคลื�อนเชื�อมโยงความร่วมมือและบูรณาการองค์
ความรู้ ทรัพยากร ระหว่างโรงเรียนฯ ชุมชน และสังคม 
เพื�อนำาไปสู่การสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างยั�งยืนตามหลัก
“บวร”
  โดยในวันที� ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ จะเป็นฤกษ์งามยามดีของ 
การประกาศธรรมนูญฯ ๓ ระดับ ประกอบด้วย “ธรรมินูญ 
แมิ่บทโรงเรียนพระปริยัติธรรมิ แผนกสีามิัญศึกษา” 
“ธรรมินูญสีุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมิ แผนก 
สีามัิญศึกษา ระดับเขต” จำานวน ๑๔ เขต และ “ธรรมินูญ 
สีุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมิ แผนกสีามิัญศึกษา 
ระดับโรงเรียน” จำานวน ๔๐๗ โรง เพื�อเดินหน้าความ
ร่วมมือด้านการขับเคลื�อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ ต่อไป

ธรรมนูญฯ
๓ ระดีบั
กบัการสรา้ง
สุข้ภาวะ 
'สามเณร'
  หลักการของ “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” แน่นอนว่ามีความสอดคล้องไปกับ 
“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” โดย ผศ.ดร.ปฏิิธรรมิ 
สีำาเนียง อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้อธิบายยำ้าถึงพื้นฐานสำาคัญ ๓ ส่วน คือ 
๑. พระสงฆ์หรือสามเณรจะต้องดูแลสุขภาพตนเอง หรือ 
สามารถดูแลกันเองได้ โดยมุ่งเน้นความรอบรู้ด้านสุขภาพ
       ๒. การที�ชุมชน สังคม และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จะ
เข้ามาอุปัฏิฐาก อุปถัมภ์ ดูแลพระสงฆ์สามเณรตามหลัก
ธรรมวินัย และ ๓. การที�พระสงฆ์หรือสามเณรจะเป็นผู้นำา

จากธรรมนูญฯ 
สู่ 'โรงเรยีนพระ
ป็รยิตั่ธิรรมฯ'
  เน้ือหาของ ธรรมินูญสุีขภาพพระสีงฆ์์แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการกำาหนดไว้ให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก ๕ ปี 
เพื�อให้เท่าทันกับสถานการณ์ ในห้วงเวลานี้จึงถือเป็น 
จังหวะของการเดินหน้าทบทวน ซึ �ง สีำานักงานคณะ
กรรมิการสีุขภาพแห่งชาติ (สีช.) อยู่ระหว่างเดินหน้า
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ทั้งฝ่่ายของพระสงฆ์ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทั�วประเทศ เพื�อนำาไปสู่การ
ทบทวนเน้ือหาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ต่อไป
  อย่างไรก็ตาม ผลืจากการบังคับใช้ธรรมินูญสุีขภาพ 
พระสีงฆ์์ฯ ครบวิาระ ๕ ปี มิีข้อค้นพบหนึ�งที�เกิดขึ�น 
นั�นคือแม้ิพระสีงฆ์์จะก้าวิเข้ามิามีิบทบาทในด้านของ 
การดูแลืสีุขภาพ/สีุขภาวิะมิากขึ�น แต่สีิ�งที�ยังขาดอาจ
เป็นบทบาทของ “สีามิเณร” ซึ่ึ�งถิ่ือเป็นศาสีนทายาท
ที�สีำาคัญ แลืะสีมิควิรที�จะต้องได้รับการสี่งเสีริมิใน
เรื�องนี�ด้วิยเช่นกัน
  วันที� ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ เกิดความร่วมมือของ ๘ องค์กร
ประกอบด้วย สช. สำานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
(พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย (มมร) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที�ได้ร่วมกันลงนามบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) เรื�อง “การสีร้างสีุขภาวิะโรงเรียน
พระปริยัติธรรมิ แผนกสีามิัญศึกษา” ขึ้น
  สำาหรับบันทึกความร่วมมือนี้ มีเจตนารมณ์ให้เรื �อง 
ของ “สุขภาวะ” เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สำาคัญของ
ทุกหน่วยงาน เพื�อพัฒนาและขับเคลื�อนในโรงเรียนพระ

ทางสุขภาวะให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งสุขภาวะทาง
ปัญญา
  สำาหรับธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
ในแต่ละระดับจะมีตั้งแต่ “ธรรมนูญแม่บท” ที�เป็นกรอบ
แนวทางในภาพใหญ่ทั�วเทศ ตามมาเป็น “ธรรมนูญระดับ
เขต” ที�แบ่งรายละเอียดในแต่ละกลุ่มจังหวัดตาม ๑๔ เขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม ถัดจากนั้นถึงเป็น “ธรรมนูญ
ระดับโรงเรียน” ที�จะเป็นข้อปฏิิบัติซึ�งแตกต่างกันไปตาม
สภาพบริบทของโรงเรียนอีก ๔๐๗ โรงทั�วประเทศ
  “เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมสุขภาวะของพระ
สงฆ์และสามเณร ให้เกิดในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ซึ�งจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพของศาสนทายาท 
เพราะเราถือว่าสามเณรเป็นศาสนทายาทที�จะสืบทอด
พระพุทธศาสนา และยิ�งไปกว่านั้นคือการเกิด Socially 
Engaged Buddhism เป็นกระบวนการศาสนาเพื �อ
พัฒนาสังคม” ผศ.ดร.ปฏิิธรรม กล่าวสำาทับ
  เธอยังให้ภาพถึงกิจกรรมที�เกิดข้ึนจากหน่วยงานภายใต้ 
บันทึกความร่วมมือ ที�ได้สร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์และ 
สามเณรในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สีสีสี. ซึ�งมีโครงการ 
ภายใต้ชื�อ “เณรกล้า โภชนาการดี” ที�มีนวัตกรรมท้ังรูปแบบ 
แอปพลิเคชันที�เป็นเกม หรือชุดความรู้เรื�องโภชนาการของ 
สามเณรในรูปแบบ E-book รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
สร้างสุขภาวะ แข่งขันตอบปัญหาด้านโภชนาการ เป็นต้น
  ขณะที� กรมิอนามิัย ก็มีชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุข
ภาพสามเณร วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมไปถึงการ
รณรงค์ทำากิจกรรมทางกาย ส่วนในด้านของ สีปสีช. ก็ได้
มีการจัดทำาคู่มือในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสำาหรับ
ภิกษุ สามเณร พร้อมกับการเชื�อมโยงกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ�นหรือพื้นที� (กปท.) เพื�อให้โรงเรียน
พระปริยัติธรรมฯ แต่ละแห่งสามารถเข้าไปประสานแหล่ง
งบประมาณที�มีในองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) หรือ
เทศบาลในพื้นที� เพื�อกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคของภิกษุ สามเณร
  ขณะเดียวกันในระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
บางเขตก็ได้บูรณาการนำาเน้ือหาจากธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ รวมถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพและ 
สุขภาวะ ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมฯ ผ่านรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
อันเป็นช่องทางที�จะขับเคลื�อนเรื�องนี้ได้อย่างยั�งยืนต่อไป
  ด้าน นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติ เสริมว่า สำาหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ�งขณะนี้เป็นเวลาครบ ๕ ปี และ
อยู่ในช่วงระหว่างการทบทวน โดย สช. จะทำาหน้าที�ใน 
การจัดเวทีรับฟังความเห็นของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียทั�วประเทศ เพื�อให้ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๒ นี้ จะ
เข้ามาเป็นกรอบและแนวทางให้ทุกฝ่่ายได้มีส่วนร่วมใน 
การอุปัฏิฐาก อุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ รวมท้ัง 
เป็นกรอบเพื�อให้พระสงฆ์สามารถเดินหน้าในการเป็น 
ผู้นำาด้านสุขภาวะให้กับสังคมและชุมชนได้อย่างเป็น 
รูปธรรม จึงอยากฝ่ากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันติดตาม
ความคืบหน้า เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และพิจารณาร่างธรรมนูญฯ ฉบับใหม่นี้ต่อไป
  ในส่วนการขับเคลื �อน “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ที�จะเกิดข้ึนถัดจากน้ี 
ก็จะเป็นส่วนที�พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามาร่วมกัน 
ดูแลด้านสุขภาพ/สุขภาวะของพระสงฆ์ รวมถึงสามเณร 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านของโภชนาการ เช่น นำ้าหวาน 

ที�มักเป็นของคู่กันกับเด็ก แต่สำาหรับสามเณรแล้วอาจไม่ 
สามารถออกกำาลังกายได้อย่างอิสระแบบเด็กและเยาวชน 
โดยทั�วไป
  “จากนี้อยากให้คนไทยตระหนัก และช่วยกันดูแลเรื�อง 
สุขภาวะของพระสงฆ์และสามเณร โดยเฉพาะในเรื�องของ 
การถวายอาหาร นำ้าปานะ ที�มีความเหมาะสม และหาก
ภาคส่วนหน่วยงาน ภาคีองค์กรใด มีการสร้างนวัตกรรม
หรือสื�อต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของสงฆ์และ 
สามเณร ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะเรื�องนี้ไม่ได้
เกี�ยวข้องเพียง ๘ หน่วยงานที�ลงนามเท่านั้น แต่เป็นเรื�อง
ที�พุทธศาสนิกชนทุกคนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการ
ทำานุบำารุงศาสนาประจำาชาติของเราได้ต่อไป” นพ.ปรีดา 
ทิ้งท้าย 

จดัีทำา 'ร้ร้ร้มนููญสุขภาพ
โร้งเร้ยีันูพร้ะปร้ยิัตัิธิร้ร้ม

แผนูกสามญัศึึกษา' เพ่�อเปน็ู
กรอับการดีำาเนินงานในการ

ส่งเสรมิ ป็อ้ังกนั และแก้ไข้ป็ญัหา
สุข้ภาวะข้อังพระสงฆ์ ์สามเณร 
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สุุขภาพแบบ

‘มััชฌิิมัาปฏิิปทา’
เม่ื่�ออาหาร
เป็็นบ่อเกิิดของโรค

  โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) เป็นหนึ�งในภัยสุขภาพซ่อนรูปที�กำาลังคุกคามคนทั�วโลก ไม่เว้นแม้แต่ใน 
‘โลกทางธรรม’ 
  ผู้ที�ได้รับผลกระทบจึงหนีไม่พ้น พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
  สถานการณ์สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์-สามเณร ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ส่วนหนึ�งเป็นเพราะ
ความศรัทธาของญาติโยมที�แปลงมาเป็นอาหารชั้นเลิศ ‘หวาน-มัน-เค็ม’ จัดจ้าน ในฐานะสิ�งที�ดีที�สุด
เท่าที�จะหามาถวายได้
  อีกส่วนหนึ�งเป็นเพราะข้อจำากัดทางวินัย วัตรปฏิิบัติบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ แต่นั�น 
ก็ไม่ใช่ทั้งหมด
  เวทีเสวนา “ก้าวิต่อไปของนโยบายสี่งเสีริมิสีุขภาพพระสีงฆ์์ไทยแลืะมิุมิมิองของสีังคมิ” 
ภายใต้โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื�อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที�เขตเมือง ที�จัดขึ้นโดย 
หน่วยวิจัยเพื�อขับเคลื�อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื�อช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีเนื้อหาการพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ

เ ว ทีี เ ส ว น า
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‘มัื่ชฌิิมื่าป็ฏิิป็ทา’
ดูแลสุุขภาพ
  เวทีเริ�มต้นด้วยโอวาทจาก พระสีิรินันทมิุนี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที�ระบุว่า ในสมัย
พุทธกาลนั้นโรคภัยไข้เจ็บยังมีน้อย ต่างจากโลกยุคปัจจุบันที�การเป็นอยู่ การฉันภัตตาหารของพระ
สงฆ์ดีขึ้น แต่กลับตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บ โรคเรื้อรัง อย่างโรคเบาหวาน ไขมัน ความดัน ที�เกิดขึ้น
ในพระสงฆ์ส่วนมาก ขณะที�การออกกำาลังกายของพระภิกษุ ตามหลักพระธรรมวินัยที�พระพุทธเจ้า
ได้ทรงวางเอาไว้ คือกายบริหาร อย่างการยืน นั�ง นอน การเดินจงกลม เดินบิณฑิบาต
  “พระพุทธเจ้าวางกฎระเบียบไว้ว่า พระเราต้องออกบิณฑิบาต เรียกว่าปัจจัยเครื�องอาศัยของ
บรรพชิต เพราะการบิณฑิบาตคือการออกกำาลังกายอย่างหนึ�ง แต่ปัจจุบันนี้การเป็นอยู่ของพระเรา
ดีขึ้น การฉันอาหาร ญาติโยมก็นำามาถวาย ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพพระสงฆ์จะทำาให้ดีขึ้นได ้
อย่างไร สิ�งน้ีพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้แล้วนั�นคือ มัชฌิมาปฏิิปทา หรือทางสายกลาง คือไม่มากเกินไป 
ไม่น้อยเกินไป ความพอดีตรงนี้เองที�จะช่วยรักษาสุขภาพได้” พระสิรินันทมุนี ให้หลักคิด
  ต่อเนื�องด้วยมุมมองจาก พระราชรัตนโสีภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา ผู้ช่วยแม่กองบาลี
สนามหลวง เจ้าอาวาสวัดบางนานอก ที�ให้ภาพสะท้อนถึงสุขภาพของพระสงฆ์ในเขต กทม. ซึ�ง
พบว่าสภาพสิ�งแวดล้อมต่างๆ ในสังคมเมืองทุกอย่างล้วนเป็นมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร นำ้า หรือ
อากาศ ส่งผลให้พระสงฆ์นั้นเกิดการอาพาธมากขึ้นด้วย
  ท้ังน้ี สิ�งสำาคัญหนึ�งคือเรื�องของอาหาร ซึ�งเป็นปัจจัยที�จะทำาให้สุขภาพของพระสงฆ์มีความแข็งแรง 
โดย พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงข้อปฏิิบัติเรื�องของอาหารไว้ว่า “โภชเนมิัตตัญญุุตา” หรือ “ความเป็นผู้รู ้
จักประมาณในการบริโภคอาหาร” ดังน้ันแม้ชีวิตของพระสงฆ์จะอยู่ได้ด้วยอาหารที�ญาติโยมนำามาถวาย 
และเลือกอาหารไม่ได้ แต่พระสงฆ์เอง “เลือกที�จะฉันได้”
  “เรื�องของอาหารการบริโภค เป็นบ่อเกิดของโรคนานาชนิด ฉะน้ันการเลือกฉันอาหาร ประการหนึ�ง 
ก็เพื�อสุขภาพของตัวเราเอง เพราะปัจจุบันนี้พระสงฆ์เราเป็นโรคความดันสูง เบาหวาน หัวใจ กันมาก 
และสิ�งที�ขาดก็คือการออกกำาลังกาย ซึ�งปัจจุบันการเดินจงกลม ออกบิณฑิบาต ทำากิจวัตร กวาด
ลานวัด ต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ�งเพื�อให้เกิดภาวะสมดุล” พระราชรัตนโสภณ
ขยายความ
  เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา ยังให้มุมมองเพิ�มเติมจากประสบการณ์ของตนในวัย ๗๗ ปี และ
ถูกผ่าตัดมาแล้วประมาณ ๖ ครั้ง เนื�องจากเป็นมะเร็งและไขมัน ซึ�งสาเหตุส่วนหนึ�งเกิดจากอาหาร 
ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องบังคับตัวเองในเรื�องของการฉันอาหาร โดยเลือกที�จะไม่ฉันอาหารทุกชนิดที�อาจ
เกิดโทษกับตนเอง
  “ปัจจุบันเครื�องดื�มทุกชนิดอาตมาจะไม่ฉันเลย ฉันแต่นำ้าเปล่าอุ่นๆ เพราะความจริงแล้วหมอ 
คนแรกคือตัวเรา ด้วยปัจจัยสำาคัญที�สุดคือการไม่ตามใจปาก เพราะการบริโภคนับเป็นปัจจัยขั้นแรก
ที�จะทำาให้สุขภาพของเราดีหรือไม่ดี ส่วนเรื�องออกกำาลังกายก็เป็นอีกส่วนสำาคัญ แต่จะออกอย่างไร 
ที�ไม่เสียสัมมานะสหรูป ไม่เป็นที�ตำาหนิของญาติโยมที�ผ่านมาเห็น ดังนั้นพื้นฐานเบื้องต้นก็คือกิจวัตร
ที�พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ตั้งแต่อดีตกาลมาถึงปัจจุบัน อย่างการปฏิิบัติธรรม เดินจงกลม ออกบิณฑิบาต 
กวาดลานวัด” พระราชรัตนโสภณ อธิบาย
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ได้ลำาบาก ดังนั้นในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช จึงได้มีการริเริ�มโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ขึ้น 
เมื�อราว ๕-๖ ปีที�แล้ว โดยมีแพทย์อาสาที�จะเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 
ซึ�งโครงการนี้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เท่านั้น หากแต่ยังมุ่งหมายที�จะ
ทำาให้เกิดการสืบทอดและจรรโลงพุทธศาสนา ผ่านการส่งเสริมการมีสุขภาพที�ดีของพระสงฆ์
  อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ยังเล่าต่อถึงสิ�งที�ได้ค้นพบ คือพระสงฆ์จำานวนไม่น้อยที�มีปัญหา 
ไขมันสูง นำา้ตาลสูง และความดันสูง ซึ�งท้ัง ๓ ล้วนเป็นปัจจัยเสี�ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดท้ังส้ิน 
ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็มีสัดส่วนดัชนีมวลกายที�สูงกว่าปกติ เข้าเกณฑ์ิของนำา้หนักเกินหรืออ้วน เพราะ 
มีการออกกำาลังที�ไม่เพียงพอ
      ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ� เสริมอีกว่า การที�สุขภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้นั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 
๓ ส่วน คือ ๑. พระสงฆ์ โดยพระสงฆ์เองต้องรู้ว่าวิถีชีวิตแต่ละวันนั้นทำาอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที�ดี 
เพราะทุกคนจะมีสุขภาพที�ดีได้ต้องเริ�มจากตัวเองก่อน
    ๒. นักวิชาการ โดยนักวิชาการด้านสุขภาพก็อาจไม่สามารถยึดหลักการได้ท้ังหมด แต่ต้องกลับไปดู
หลักพระธรรมวินัยด้วยว่าทำาอย่างไร ทั้ง ๒ อย่างจึงจะสามารถไปได้ด้วยกัน เช่น จะสามารถออก
กำาลังกาย หรือฉันอาหารอย่างไรโดยที�ไม่ผิดหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น
     ๓. สังคม โดยสังคมต้องรู้ว่าสิ�งใดที�ทำาแล้ว จะทำาให้สุขภาพของพระสงฆ์ยำ�าแย่ลง และต้องช่วย
ส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ ดังนั้นโครงการของคณะแพทยศาสตร์ จึงไม่ใช่เพียงการลงไปตรวจ 
สุขภาพเท่าน้ัน แต่ยังจะขยายวงต่อไปเพื�อให้ความรู้กับสังคมถึง ๓ องค์ประกอบน้ีที�จะมีส่วนส่งเสริม 
สุขภาพพระสงฆ์

ธรรมื่นูญสุุขภาพ
พระสุงฆ์์แห่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๖๐
  ขณะที�ภาพรวมในระดับนโยบายถูกฉายผ่าน นพ.อุดมิ อัศวิุตมิางกุร ผู้อำานวยการกองกิจกรรม
ทางกายเพื�อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที�ระบุว่า ในประเด็นของพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสุขภาวะ จะมี “ธรรมินูญสีุขภาพพระสีงฆ์์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐” ซึ�งเป็นกรอบแนวทาง
ที�มีเป้าหมายสำาคัญ ๓ ประการ คือ ๑. พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ตามพระธรรมวินัย  
๒. ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏิฐากพระสงฆ์ที�ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ๓. บทบาทพระสงฆ์ 
ในการเป็นผู้นำาด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
  เขาให้ตัวอย่างถึงสิ�งที�เกิดข้ึนตามมาคือโครงการ “พระคิลานุปัฏิฐาก” หรือพระอาสาสมัครส่งเสริม 
สุขภาพประจำาวัด (อสว.) ซึ�งเป็นการถวายความรู้พระสงฆ์ ทั้งเรื�องส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการดูแล
รักษาเบื้องต้น โดยพระสงฆ์จะนำาเอาความรอบรู้เหล่านั้นมาปฏิิบัติตนก่อน แล้วจึงเผยแพร่ต่อไป
ภายในวัด หรือการเทศนาที�สอดแทรกเรื�องของสุขภาพเข้าไปด้วย
   นพ.อุดม กล่าวว่า ในมุมของการสร้างเสริมสุขภาพกับบริบทของความเป็นเมืองนั้น สิ�งสำาคัญ 
อย่างแรก คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในการที�จะสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล
ด้านสุขภาพ อันนำาไปสู่การตัดสินใจและปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้ โดยหนึ�งในนั้น คือพระสงฆ์จะ

“มััชฌิิมัาปฏิิปทา
หรือืทางสายกลาง
คืือไม่ัมัากเกินไป
ไม่ัน้อยเกินไป
คืวามัพอดีี
ตรืงนี�เองที�จะ
ช่วยรัืกษาสุขภาพได้ี”
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พระสิรินันทมุนี 

พระไป็ติรวจสุุขภาพ
เองไม่ื่ได้ ต้ิองมีื่
ผูู้้นิมื่นต์ิก่ิอน 
  ฟากฝ่ั�งความเห็นทางการแพทย์จาก ศ.ดร.นพ.ประสีิทธิ� วิัฒนาภา ที�ปรึกษาคณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล ระบุว่า เดิมทีพระสงฆ์เป็นหนึ�งในบุคคลที�อาจเรียกได้ว่าเป็น “บุคคลที�ถูกละเลย” 
เพราะมีหลายอย่างที�พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิิบัติได้เหมือนบุคคลคนธรรมดา เนื�องจากมีพระธรรมวินัย 
กำากับ หรืออย่างคนไทยทุกคนที�จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่สำาหรับพระสงฆ์ที�มีการ 
ธุดงค์ไปยังที�ต่างๆ ทำาให้เกิดการหลุดออกจากระบบ
  ขณะเดียวกันตามหลักพระธรรมวินัยนั้น พระสงฆ์เองก็จะเดินทางเพื�อไปขอตรวจสุขภาพเองที� 
โรงพยาบาลไม่ได้ แต่ต้องมีผู้นิมนต์ไป จึงเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทำาให้พระสงฆ์ไปตรวจร่างกายประจำาป ี
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เวทีเสวนา “ก้าวิต่อไปของนโยบายสี่งเสีริมิสีุขภาพพระสีงฆ์์ไทย
แลืะมิุมิมิองของสีังคมิ” ภายใต้โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เพื�อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที�เขตเมือง ที�จัดขึ้นโดย
หน่วยวิจัยเพื�อขับเคลื�อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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ต้องทราบว่าการปฏิิบัติตนที�ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ว่าจะเป็นเรื�องอาหารการกินให้เหมาะสม 
หรือเรื�องการออกกำาลังกายสำาหรับพระสงฆ์ ถือเป็นกลุ่มเฉพาะ จะต้องมีการออกกำาลังกายอย่างไร 
ให้ถูกวิธี รวมถึงเรื�องของการจัดการกับอารมณ์ พฤติกรรมการนอน ตลอดจนการห่างไกลกับยาเสพติด 
 สุรา บุหรี� เป็นต้น
     ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื�อสุขภาพ ยังเสริมด้วยว่า นอกจากการมีความรู้ในการปรับเปลี�ยน 
พฤติกรรมแล้ว แต่อีกปัจจัยสำาคัญยังเป็นเรื�องของสภาพแวดล้อม ซึ�งปัจจุบันการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที�เอื้อต่อสุขภาพนับเป็นสิ�งที�สำาคัญอย่างยิ�ง ไม่ว่าจะเป็นตัวพระภิกษุสงฆ์เอง รวมไปถึงประชาชนใน
ทุกกลุ่ม ทุกวัย 
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“ปจัจัยสำาคัืญที�สุดี
คืือการืไม่ัตามัใจปาก
เพรืาะการืบรืโิภคื
นับเปน็ปจัจัยขั�นแรืก
ที�จะทำาให้สุขภาพ
ของเรืาดีีหรือืไม่ัดีี
ส่วนเรื ื�อง
ออกกำาลังกาย
ก็เป็นอีกส่วนสำาคัืญ”
พระราชรัตนโสภณ
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ข้อตกลง และพันธะร่วมกันของทุกภาคส่วนในเมืองพัทยา 
จำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื�อระดมความคิดเห็นจากภาคี 
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที�ของเมืองพัทยา 
อันจะนำาไปสู่การกำาหนดธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาที� 
จะสามารถเป็นทิศทางหรือแนวปฏิิบัติในการนำาไปสู่ 
สุขภาวะของคนในเมืองพัทยาได้
  ที�ประชุมสมัชชาฯ จึงมีมติใน ๒ ประเด็นใหญ่ ได้แก่
 ๑. ขอให้คณะกรรมิการสีนับสีนุนการจัดแลืะขับเคลืื�อน 
มิติสีมิัชชาสีุขภาพเมิืองพัทยา
   ๑.๑ ให้คณะอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพสากล 
เมืองพัทยา ดำาเนินการในการพัฒนา ธรรมนูญสุขภาพ 
เมืองพัทยา โดยให้มีกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครอบคลุมทุกพ้ืนที�ในเมืองพัทยา 
เพื�อกำาหนดธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาด้วยกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
   ๑.๒ นำาเสนอธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาต่อนายก
เมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา เพื�อนำาไปบูรณาการกับ
แผนพัฒนาเมืองพัทยาในระยะต่อไป
    ๑.๓ นำาเสนอธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาต่อสมาชิก
สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ในการประชุมสมัชชา
สากลเมืองพัทยา ครั้งที� ๒
    ๑.๔ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและการขับเคลื�อน 
ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาต่อสมัชชาสุขภาพสากล
เมืองพัทยาทุกปี
  ๒. ขอให้ภาคีสมาชิกสมัชชาสากลเมืองพัทยาให้ความ 
ร่วมมือในลักษณะร่วมกันริเริ�ม ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันเปิดใจ 
ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันดำาเนินการเพื�อการเปลี�ยน 
แปลงในการกำาหนดและขับเคลื�อน ธรรมนูญสุขภาพเมือง 
พัทยาอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที�เมืองพัทยา  

  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 
ครั ้งที � ๑/๒๕๖๕ เมื �อวันที � ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ซึ �งมี 
นายอนุทิน ชาญวิีรกูลื รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. 
ในฐานะประธาน คสช. เป็นประธาน ได้ร่วมกันรับทราบ
ถึงความสำาเร็จของการจัด ‘การจัดสมัชชาสุขภาพสากล
เมืองพัทยา ครั้งที� ๑’ ซึ�งปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงาม 
  พร้อมกับการได้รูปธรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
เพื�อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามที� ‘คนพัทยา’ ต้องการ
  สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที� ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้จัดขึ้นเมื�อวันที� ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด ์
พาลาสโซ่ พัทยา ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) “การ
ท่องเที�ยวิที�เป็นมิิตรกับสีุขภาพ” โดยมี นายปรเมิศวิร์
งามิพิเชษฐ์์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด
  สำาหรับผลลัพธ์จากการประชุม คือการพิจารณาให ้
ฉันทมติต่อ ๑. ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา ๒. การจัดการ 
พื้นที�สาธารณะทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ซึ�งถือเป็น ๒ 
ระเบียบวาระแรกที�จะเข้ามาสร้างสุขภาวะให้ชาวพัทยา
  ในส่วนของ ‘ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา’ ที�ประชุม  
คสช. ได้ร่วมกันรับทราบว่า ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยานี ้
ได้นำาหลักการสากลที�สำาคัญมาใช้ คือ ๑. การพัฒนาที� 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind) ตาม 
เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable development 
goals :SDGs) ๒. แนวคิดเมืองสุขภาวะที�กำาหนดให้ธรรมนูญฯ 
เป็นข้อตกลง และพันธะร่วมกันของทุกภาคส่วนในเมือง
พัทยา ทั้งคนในชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
ภาครัฐ หรือหน่วยราชการต่างๆ และเมืองพัทยา โดยมุ่งหวัง 
ให้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวปฏิิบัตินำาไปสู่การเป็นเมือง
แห่งสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที�ดีสำาหรับทุกคนต่อไป
  ฉะน้ันการมีธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา ซึ�งเป็นเจตจำานง 

เ กั า ะ ติิ ด  คุ ส ช .

คส่ช.ร่่บทั่ร่าบการ่พื้ลิิกโฉม ‘พื้่ทั่ยา’
ส่่่ กำ�รท่่องเท่่�ยวท่่�เป็็นมิิตรกำ้บสุุขภ�พ

ดี้วยธร่ร่มน่ญสุ่ขภาพื้ฯ ฉบ่บแร่ก
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  ในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื�อนโยบายสาธารณะ 
เพื�อสร้างสุขภาวะที�ดีน้ัน สช. ได้ร่วมกับสมาคมจันทร์เส้ียว 
การแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ที� 
สีอดคล้ืองกับวิิถีิ่มุิสีลิืมิ ได้สนับสนุนกระบวนการสมัชชา 
สุขภาพจังหวัดไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกัน 
เคลื�อนทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย ทั้งเรื�อง 
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  สิทธิมนุษยชนการสื�อสารที�
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที�  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
พื้นที�สาธารณะปลอดภัย  ความมั�นคงทางอาหาร และ
ห้องเรียนสันติภาพ เป็นต้น
  การจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีในปีน้ี 
มีมิติในการเสีนอให้เปิดพื�นที�กลืางใหม่ิ (New Common 
Space)  เพื �อให้เป็นนวิัตกรรมิกระบวินการพูดคุย 
สัีนติภาพจากประชาชนสู่ีข้อเสีนอเชิงนโยบาย ซึึ่�งเป็น 
ภาพฝัันของคนในพื�นที� ที�อยากเห็นพื�นที�สีาธารณะ
ปลือดภัยการสีร้างบรรยากาศให้เอื�อต่อการพูดคุย
การเปิดให้มีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ความขัดแย้งได้อย่างเสรีและการเปิดพ้ืนที�กลางใหม่จาก
ประชาชนไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายซึ�งถือเป็นนวัตกรรม

ใหม่ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
  บทของ สช. ทำาหน้าที�เชื�อมโยงกระบวนการสันติภาพ
ที�ครอบคลุมทั้งพื้นที�นโยบาย พื้นที�ทางสังคม พื้นที�ทาง
วิชาการและพื้นที�ปฏิิบัติการ ให้เสริมแรงกันไปสู่สันติสุข
ภาวะที�แท้จริง 

เรื�อง บัณฑิิต มั�นคงเ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ื้� น ทีี�

ขย้บ
นโยบายส่าธาร่ณ์ะ

ปลิุกสุุขภ�วะดท่ั่ี�ชายแดีนใต้

  ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที� 
ทำางานในพ้ืนที�ชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงานสมัชชาสันติภาพ 
ชายแดนใต้ปาตานี ครั้งที� ๔ ที�คณะวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ว่าด้วย 
ตลืาดนัดสีันติภาพ พื�นที�กลืางใหมิ่ Pattani Peace 
Assembly 2023 : Peace Market Place 
  งานน้ีเป็นการรวมตัวกันของ ๑๐ องค์กรภาคประชาสังคม 
ที�มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ เช่น สภาประชาสังคม 
ชายแดนใต้, สมัชชาประชาสังคมเพื�อสันติภาพ CAP, 
วาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW), เครือข่ายปกป้องเด็ก 
ชายแดนใต้ (CPN), เครือข่ายชาวพุทธ, เครือข่าย PEACE 
SURVEY  เป็นต้น
  โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้อำานวยความสะดวก 
จากมาเลเซีย พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี โซนัล อะบิดิน มาร่วม
ปาฐก โดยมีภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 
๕๐๐ คน
      สช. ในฐานะองค์กรที�เปิดพ้ืนที�สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ในครั้งที�หนึ�ง ให้เครือข่ายในพื้นที�สามจังหวัดชายแดนใต ้
ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื�อนมติ ที� ๑.๓ ว่าด้วยนโยบาย 
แห่งชาติเพื�อการพัฒนาระบบสุีขภาพในพื�นที�พหุ
วิัฒนธรรมิในจังหวิัดชายแดนภาคใต ้ได้มีการรายงาน
ผลการขับเคลื�อนตามมติดังกล่าวมาอย่างต่อเนื�อง ทั้งใน 
๖ ประเด็นย่อย
  ได้แก่ ๑. การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ�นแบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. การ
ปฏิิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓. 
นโยบายด้านการศึกษา ๔. ด้านเศรษฐกิจ ๕. นโยบาย
ด้านการปฏิิรูปสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม และ ๖. 
นโยบายด้านสุขภาพการแพทย์สาธารณสุขสิ�งแวดล้อม
และความปลอดภัย
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แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั เรื�อง ฝ่รั�งแช่อิ�ม

ที�มา :
๑ https://www.un.org/en/observances/vesak-day 
๒ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/278/81/PDF/N0027881.pdf?OpenElement,
https://www.mcu.ac.th/pages/UNมีมติรับรองวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำาคัญสากลของโลก
๓ https://www.banmuang.co.th/news/education/316883
๔ https://www.who.int/news/item/02-12-2022-2021-annual-report-of-the-united-nations-interagency-task-force-on-religion-and-sustainable-
development

  นอกจากนี้ ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาต่อความ 
สงบสุขของโลก ยังจะเห็นได้จากการที�ประชุมสมัชชา 
สหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังที� ๕๔ เมื�อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ 
พิจารณาระเบียบวาระที� ๑๗๔ International recognition  
of the Day of Visak ตามข้อเสนอของศรีลังกา และมีมต ิ
รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำาคัญของ พุทธศาสนิกชน 
ทั�วโลก เพราะเป็นวันที�พระพุทธเจ้าประสูติ ทรงตรัสรู ้
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
  พระพุทธเจ้าทรงสั�งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรม
และขันติธรรมต่อเพื�อนมนุษย์ด้วยกัน เพื�อให้เกิดสันติสุข 
ในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ ซึ�งเท่ากับ 
เป็นการรับรองความสำาคัญของพุทธศาสนาในองค์การ
สหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นที�สำานักงานใหญ ่
องค์การสหประชาชาติ และที�ทำาการสมัชชาจะจัดให้มีการ 
ระลึกถึงตามความเหมาะสม ๒

  โดยปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติ ครั้งที� ๑๘ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
ระหว่างวันที� ๑-๒ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งนำาเสนอ 
ประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤติโลก” หรือ Buddhist 
Wisdom Coping with Global Crisis โดยการถอดแก่น
ที�เป็นปัญญาและคุณออกไปบูรณาการ ประยุกต์ และ

ลงสู่การปฏิิบัติในบริบทของโลกที�กำาลังเผชิญหน้ากับ
วิกฤติการณ์ด้านต่างๆ ๓

  ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นและตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของกลุ่มผู้นำาทางศาสนา เครือข่ายองค์กร 
ด้านศาสนาหรือความเชื�อ จนนำาไปสู่การจัดต้ังเป็นเครือข่าย 
WHO Faith Network อย่างเป็นทางการในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพื�อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี�ยนชุดประสบการณ์การ
ใช้หลักธรรม หรือหลักความเชื�อทางศาสนามาประยุกต ์
ใช้กับกิจการด้านสุขภาพ เช่น การใช้บทบาทของเครือข่าย 
ด้านศาสนากับการเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมและทั�วถึง 
การใช้หลักทางศาสนาเพื�อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ 
ด้านสุขภาพที�อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การประยุกต์ใช ้
แนวทางของศาสนากับการแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อม การ
อบรมกลุ่มผู้นำาทางศาสนาในระดับชุมชน หรือเครือข่าย
ด้านศาสนาในระดับชุมชนเพื�อช่วยรัฐบาลส่วนกลาง
ในการเฝ้่าระวังหรือช่วยเหลือผู้ที�ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติด้านสุขภาพ ท้ังน้ีเครือข่ายน้ียังได้ขยายเป้าหมาย 
การทำางานไปยังเรื�องของศาสนากับการพัฒนา ตลอดจน
การสร้างสังคมที�เป็นธรรมให้เกิดขึ้นอีกด้วย ๔ 

ธรรมรักษ์์โลื่ก
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นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส
(António Guterres)
เลขาธิการองค์การสหประชาชาต ิ
หรือ ยูเอ็น ได้กล่าวถึง ความสำาคัญของ
หลักธรรมของพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ที่จะถึงในเดือนมิถุนายนนี้ ๑

“เราควรควา้
ช่่วงเวลาของการฟ้ื้�นฟูื้
จิิตวิิญญาณ และเทิิดทูิน
พระปััญญาของพระพุทิธเจ้า้
ดว้ยการรวิมเป็็น
นำ �าหน่�งใจิเดีียวิกันั
และร่วิมกันัสรา้ง
โลกัทีี่�ดีีกัว่ิา
และสงบสุข
สำำาหรบัทุิกคน”
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เรื�อง สุวิชา ทวีสุข ใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พื้ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

กลไกความร่่วมมือ
ทางวิชาการ่ป็ระเมิินผลืกำระท่บ

ด้�นสุุขภ�พ ‘ภ�คเหนือตอนลื่�ง’

  เมื�อวันที� ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต (สช.) นำาโดย นายสีุทธิพงษ์ วิสีุโสีภาพลื 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้หารือกลไก 
ความร่วมมือภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ ศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวิุฒิวิงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ นพ.ธัชชัย ศรีเสีน คณะแพทยศาสตร์ และ อ.วิิ
สีาข์ สีุพรรณไพบูรย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้อง
ประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  การหารือดังกล่าว เป็นการแสวงหากลไกและแนวทาง
การดำาเนินงาน ‘การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ’ (Health 
Impact Assessment: HIA)  ภาคเหนือตอนล่าง
  สำาหรับผู้แทนของ สช. ในการนำาเสนอผลงานคือ ดร.นาตยา 
พรหมิทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื�อนการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้นำาเสนอผลการดำาเนินงาน และ
ทิศทางการขับเคลื�อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ ที�ผ่านมาเครือข่ายวิชาการด้านการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้ดำาเนินกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้ คือ
 ๑.  สนับสนุนปฏิิบัติการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
เครือข่ายสถาบันวิชาการและหน่วยงานต่างๆ นำาหลักเกณฑ์ิ 
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้เป็นแนวทาง 
การดำาเนินงาน จำานวน ๗ เรื�อง
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย แบ่งเป็นการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรของเครือข่าย HIA Consortium จำานวน 
๕๐ คน และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในแต่ละภาค 
ท้ัง ๖ ภาค มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำานวน ๓๑๖ คน
 ๓.  การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  มีการจัดทำา Research 
mapping ประเด็นสำาคัญในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ทั้ง ๖ ภาค การ Set Priority ประเด็นวิจัย HIA ระดับชาต ิ
และทำางานร่วมกันในการพัฒนาโจทย์วิจัย และการสนับสนุน 
การศึกษาวิจัยระดับบัณฑิิตศึกษา เพื�อสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการรุ่นใหม่ และพัฒนาความเข้มแข็งของ
ศูนย์วิชาการ HIA ภาค จำานวน ๑๖ เรื�อง

 ๔.  การจัดประชุม HIA Forum จัดประชุมวิชาการฯ HIA 
Forum ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที� ๘-๙ ส.ค. ๖๕  ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมรูปแบบผสม Onsite – Online 
ผู้เข้าร่วมงาน ๙๗๑ คน
  เครือข่ายวิชาการภาคเหนือตอนล่าง โดย นพ.ธัชชัย 
ศรีเสีน เลขานุการฯ ภาคเหนือตอนล่าง ได้สรุปผลการ
ดำาเนินงานที�ผ่านมาดำาเนินการใน ๓ กิจกรรมหลัก คือ         
    ๑. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประเมินผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ ของคณะกรรมการ ภาคเหนือล่าง ร่วมกับ
เครือข่ายวิชาการจากภาคอื�นๆ ทั�วประเทศ ๒. การเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ด้านการประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพ HIA Forum จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที� 
๘-๙ สิงหาคม ๒๔๖๕ และ ๓. การสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์วิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคเหนือ 
ตอนล่าง ซึ�งเป็นกิจกรรมที�เครือข่ายวิชาการภาคเหนือตอนล่าง 
ได้ดำาเนินงานในปีที�ผ่านมา นำาเสนอให้ที�ประชุมได้รับทราบ
เป็นข้อมูลในการกำาหนดทิศทางและแนวทางการดำาเนิน
งานต่อไป
  จากผลการหารือในที�ประชุมทางเครือข่ายวิชาการภาค
เหนือตอนล่าง จะขอหารือเป็นการภายใน ถึงทิศทางการ
ดำาเนินงานร่วมกับนักวิชาการท่านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง แล้วจะ 
แจ้งผลการหารือดังกล่าวมายัง สช. เพื�อร่วมดำาเนินการและ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื�อขับเคลื�อนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อไปอย่างทันท่วงที
  แม้ว่ากลไกการทำางานยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ที�คณะใด 
แต่ทาง สช. และนักวิชาการท่านอื�นๆ ก็ยังสามารถดำาเนิน 
กิจกรรมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ ปัจจุบันมีการ 
กำาหนดและการวางแผนการจัดการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) รวมถึง 
การกำาหนดพ้ืนที�การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในอปท. 
ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำาให้กิจกรรมในภาคเหนือตอนล่างสามารถ 
เดินไปเป็นระนาบเดียวกันกับภาคอื�น 
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เรื�อง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคินR i g h t   t o   H e a l t h

ธรรมินูญ่สุุขภ�พ
พระสุงฆ์์แห่งช�ติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
กับการ่ดููแล
ในช่วงวาร่ะสุุดูท้าย
ของชีวิต

  ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้กำาหนดบทบาทและหน้าที�ของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ที� 
เกี�ยวกับการดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตไว้ในข้อ ๒๕
  “สังคมและชุมชน พึงเปิดกว้างให้พระสงฆ์และคณะสงฆ์ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะในทุกมิติ รวมท้ังสิทธิ 
และหน้าที�ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม
  พระสงฆ์และคณะสงฆ์ พึงส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ชุมชนและสังคม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื�องสุขภาพ 
ทางปัญญา และให้ความสำาคัญ กับการเปิดพื้นที�ให้
มีกิจกรรมหรือปฏิิบัติการที�เกี�ยวข้องกับการสร้างเสริม 
สุขภาพทางปัญญา ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
โดยพระสงฆ์เป็นผู้นำาหลักในการขับเคลื�อนให้เกิดผล 
รูปธรรมในวงกว้าง”
  เพื�อให้การดำาเนินการดังกล่าวมีผลเป็นรูปธรรมที�ผ่านมา 
มีการจัดกิจกรรมการดูแลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
   ๑.  กิจกรรม “พระดูแลพระ” โดยมีโครงการพระคิลานุ- 
ปัฎฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำาวัด (อสว.) 
ซึ�งคือ การส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทต่อการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง ชุมชน สังคม และส่งเสริมการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง 
ปัญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ�งแวดล้อมที� 
เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการเชื�อมโยงวัดกับชุมชน 
โดยมีการอบรมพระคิลานุปัฏิฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริม 
สุขภาพประจำาวัด-อสว.) โดยประยุกต์หลักสูตรอาสาสมัคร 

สาธารณสุขของกรมอนามัยมาใช้ในการอบรมความรู้แก่
พระสงฆ์ที�สนใจในเรื�องนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย
และให้คำาแนะนำา ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้ 
  และจากสภาพของสังคมสูงวัยในปัจจุบันที�ทำาให้วัด
ต่างๆ มีพระสงฆ์ที�อาพาธหรืออยู่ในช่วงระยะท้ายเป็น
จำานวนมากทำาให้มีความพยายามในการขยายบทบาท
ของพระคิลานุปัฎฐากออกไปให้ดูแลพระสงฆ์ที�อยู่ในช่วง
วาระสุดท้ายของชีวิตด้วย โดยสถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมกับมหาเถรสมาคมได้เปิดอบรม  “พระบริบาลภิกษุไข้” 
ประจำาวัด ๑ วัด ๑ รูป เพื�อให้พระภิกษุที�เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรของโครงการดังกล่าวมีองค์ความรู้ความ 
สามารถมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และมีทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้พร้อมท้ังการ 
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น การส่งต่อ และสามารถนำาประสบการณ์ 
มาดูแลพระภิกษุที�อาพาธภายในวัดขณะเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ส่งเสริมเป็นตัวอย่างที�ดีด้านสุขภาพ ตามหลักธรรมวินัยที�
ได้บัญญัติไว้
  ๒.  กิจกรรม “พระดูแลโยม”  คือ กลุ่มพระคิลานธรรม 
ซึ�งเป็นกลุ่มเครือข่ายพระสงฆ์จิตอาสาจากหลายวัดที�มา
ร่วมกันทำางานด้านการเยียวยาความสูญเสียและดูแล
จิตใจผู้ป่วยและญาติทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โดย
พระสงฆ์หลายรูปจบการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิิบัติ 
ในเรื�องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยกลุ่มพระคิลานธรรม 
จะก่อตั้งและดำาเนินงานมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว
  นอกจากน้ันปัจจุบันยังมีพระสงฆ์ที�มีความเมตตาที�
ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว โดยมี
การเปิดวัดให้เป็นสถานที�ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 โดยมีวัดที�ดำาเนินการในลักษณะดังกล่าวหลายแห่ง 
เช่น วัดคำาประมง จังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดป่า
โนนสะอาด จังหวัดนครราชสีมา
  โดยปัจจุบันมีสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) และภาคีเครือข่าย มีความพยายามในการขยาย
แนวคิดและการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพระ
สงฆ์ในจังหวัดต่างๆ เพื�อสร้างระบบการดูแลในช่วงวาระ
สุดท้ายของชีวิตต่อไป 
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ที�เกี�ยวข้อง เมื�อวันที� ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ที�ประชุมได้กำาหนด 
แผนงานสนับสนุนการขับเคลื�อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) มีเป้าหมายที�สำาคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. 
ฐานคิดเกี�ยวกับเพศภาวะและสุขภาวะครอบครัว ๒. พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านเพศภาวะ ๓. ระบบบริการสุขภาพที�มีความ 
ละเอียดอ่อนและเป็นธรรมทางเพศภาวะ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพด้านเพศภาวะ
  ในปีผ่านมา สช. สนับสนุนให้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ
(มสช.) ศึกษาทบทวนบทบาทของศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาค หญิง ชาย (Gender Focal Point : GFP) เพื�อ 
ปรับฐานคิดเกี�ยวกับเพศภาวะและ แนวทางการทำางานของ 
ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค หญิง ชาย ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป
  ในการจัดงานสมัชชาสุขภาพครั้งที� ๑๕ สช.ร่วมกับภาคี 
เครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ สำานักอนามัย 
กรุงเทพมหานครและสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดเวที 
แลกเปลี�ยนเสวนา ในหัวข้อ “ฉัน-เธอ-เขา คือ “เรา” ทุกอัตลักษณ์ 
ทางเพศร่วมสร้างสังคมเสมอภาค สานพลังสู่ความเสมอภาค 
ทางสังคม ห้องประชุม BB ๔๐๑ ชั้น ๑ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ 
ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที� ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
  คุณพนิดา หันสีวิาสีดิ� นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กล่าวว่า 
ขณะนี้ทุกหน่วยงานมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านความ
เสมอภาค หญิง ชาย (Gender Focal Point : GFP) ที�ส่งเสริม 
ให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในบริบทการทำางาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ยังได้ทำา 
Line @Linefamily แบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ๑. ศูนย์ข้อมูลด้าน
ครอบครัว ๒.  ห้องให้คำาปรึกษา ๙ ประเด็นที�เกี�ยวข้องกับ
ครอบครัวและเพศ และ ๓. ห้องให้ความช่วยเหลือด้วย
การปรึกษาผู้เชี�ยวชาญ
  พญ. ภาวิิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำานวยการสำานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื�องจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีนโยบายสนับสนุน
ความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ ทำาให้ 
ขณะน้ีมีการเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายไปแล้ว ๑๐ แห่ง 
และกำาลังขยายบริการให้ครบทุกเขต โดยผู้ที�จะเข้ารับบริการ 
ในคลินิกไม่จำาเป็นต้องเป็นคนกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เป็นคน
จังหวัดอื�นได้ โดยสามารถเข้าได้ทุกเพศ ทุกวัย และไม่ถูกเลือก
ปฏิิบัติ และคุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย กล่าวถึงปัจจัยที�ยังเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการ 
ขับเคลื�อนกฎหมายการเลือกปฏิิบัติทางเพศว่า มีปัจจัยอยู่ ๔ เรื�อง 
คือ ๑. ความไม่ตระหนักรู้ ๒. ความกลัวและความกังวล ๓. 
ความเชื�อและทัศนคติ ๔. ฐานปัจจัยการเลือกปฏิิบัติที�ทาง
กฎหมายระบุไว้เพียง ๒ เพศไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที�ดีหรือไม่ดี
  อย่างไรก็ตาม ในวันแห่งความรักปีนี้ก็มีสัญญาณอันดีว่า
สังคมเปิดกว้างและให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศ
มากยิ�งขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการเปิดให้คู่รัก 
LGBTQ สามารถจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสได้ที�สำานักงาน
เขตทุกแห่ง โดยในปีนี้มีการบันทึกจดแจ้งคู่ชีวิต LGBTQ มี
ท้ังหมด ๑๓๐ คู่ ใน ๕ เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๑๐๕ คู่ 
เขตดุสิต ๑๗ คู่ เขตบางคอแหลม ๔ คู่ เขตห้วยขวางและ
จตุจักร เขตละ ๒ คู่
  และเมื�อวันที� ๒๑ ก.พ. ที�ผ่านมา สมาคมฟ้าสีรุ ้งแห่ง 
ประเทศไทยได้จัดเวทีเสวนาเรื�อง “กฎหมายก่อตั้งครอบครัว 
เพศหลากหลาย ในประเทศไทย...จะไปต่ออย่างไร?” เพื�อทวงถาม 
ทิศทางของการออกกฎหมายที� เ กี�ยวกับสนับสนุนความ 
เท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศต่อกับภาครัฐ
และภาคการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที�จะมีการยุบสภาใน
ปลายเดือน ก.พ. นี้ 

น โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้

การขัับเคลื่่�อนูมติแิละความเคลื่่�อนูไห่วที่างสังคม
ที�เกี�ยวข้องกับมติวิถีีเพศภาวะ :

เสุร่ิมพลังสุุขภาวะคร่อบคร่ัว

  นับต้ังแต่ประเทศไทยรับปฏิิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ยืนยันหลักการที�ว่าการเลือกปฏิิบัติเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้ และ
ประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ มีความเสมอภาคใน 
เกียรติศักดิ�และสิทธิ ปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใดๆ 
รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศด้วย
  ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่าน
การดำาเนินงานของภาครัฐ และกฎหมายต่าง ๆ  แต่การผลักดัน 
ในช่วงที�ผ่านมามีข้อจำากัดในการนำาไปปฏิิบัติ ขาดความรู ้
ความเข้าใจ ทำาให้การดำาเนินงานที�มีความละเอียดอ่อนทาง 
เพศภาวะยังมีน้อย ในขณะที�ภาคประชาสังคมรวมท้ังภาคเอกชน 
ที�ดำาเนินงานเพื�อแก้ไขเยียวยาปัญหาอันเนื�องมาจากการกระทำา 

ความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิิบัติด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ 
ก็ยังต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื�องจากภาครัฐ 
  ด้วยเหตุน้ีจึงมีการเสนอเรื�องวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะ 
ครอบครัว เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที� ๑๒ พ.ศ.  
๒๕๖๒ ซึ�งที�ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีฉันทมติร่วมกัน 
และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบ เมื�อวันที� ๒๔ 
ม.ค. ๒๕๖๓ ต่อมาที�ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 
และมอบหมายให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนิน
การตามมติที�เกี�ยวข้อง เมื�อวันที� ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓
   สช. ได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื�อนมต ิ
“วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว” กับภาคีเครือข่าย 

เรื�อง สิริกร เค้าภูไทย
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เรื�อง นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 นวนิยายเรื�องนี้โครงเรื�องไม่ซับซ้อน และตอลสตอย 
แบ่งเน้ือหาแต่ละบทส้ันๆ ทุกบทมีชื�อบทที�บ่งบอก    เน้ือเรื�อง 
อย่างชัดเจน จึงทำาให้อ่านง่าย ฉากเรื�องราวที�เกิดขึ้นใน 
รัสเซียเมื�อร้อยกว่าปีมาแล้ว และความคิดความเชื�อที�คนไทย 
ไม่คุ้นเคย หนังสือเล่มน้ีก็มีเชิงอรรถอธิบายไว้อย่างกระชับ 
ชัดเจน จึงแม้หนังสือจะหนาถึง ๖๔๐ หน้า แต่ก็ “ไม่หนัก” 
และอ่านสนุก ด้วยเรื�องราวและสาระที�ชวนติดตามตั้งแต ่
ต้นจนจบ โดยผู้แปลได้ทำาสรุปย่อเรื�องไว้ในสาร “จากผู้แปล” 
รวมท้ังแสดงรายชื�อตัวละครสำาคัญไว้ก่อนเริ�มเรื�อง ซึ�งช่วย 
การอ่านได้มาก แม้นวนิยายเรื�องน้ีจะมีตัวละครไม่มากมาย 
เท่ากับเรื�อง “สงครามและสันติภาพ” และยังได้ทำา “กาลา
นุกรม : เลียฟ ตอลสตอย” แสดงประวัติย่อของตอลสตอย 
ไว้ด้วย เพื�อให้ผู้อ่านสามารถเทียบเคียงชีวิตของตอลสตอย 
ซึ�งช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงเน้ือหาสาระในนวนิยายได้ 
มากขึ้น เพราะตัวเอกของนวนิยายเรื�องนี้ สะท้อนชีวิต
หลายช่วงตอนและปรัชญาชีวิตสำาคัญของตอลสตอยไว้มาก
 หนังสือแบ่งเป็น ๓ ภาค ภาคแรก เป็นประวัติชีวิต 
และการดำาเนินคดีของมาสโลวา หญิงสาวชาวชนบทที� 
ถูกกระทำาจนชีวิตตกตำ�าต้องไปเป็นโสเภณี และกลายเป็น 
จำาเลยในคดีฆาตกรรม และการพิจารณาคดีที�ไม่ยุติธรรม 
ทำาให้เธอต้องถูกลงโทษโดยการถูกเนรเทศไปทำางาน
หนักในไซบีเรีย ภาคสีอง เป็นความพยายามจะไถ่บาป 
ของเจ้าชายผู้สูงศักดิ�ซึ �งสำานึกบาป ด้วยการตัดสินใจ 
สละทรัพย์และอนาคตของตน ติดตามบรรดานักโทษไป 
ไซบีเรีย หวังว่าจะได้แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกับมาสโลวา 
ภาคสีามิ เป็นชะตากรรมของนักโทษหลายคนระหว่าง
การเนรเทศ และเป็นบทสรุปของเรื�อง ซึ�งชายผู้สำานึกบาป
ยังคงแน่วแน่ในความตั้งใจมั�นของตน แต่การตัดสินใจก็
เป็นของ  มาสโลวา ซึ�งกว่าจะ “ตัดสินใจ” ก็เกือบจะถึงบท
สุดท้าย
 ตอลสตอยนำาเสนอเรื�องราวในนวนิยายเรื�องน้ีอย่าง 
มีวรรณศิลป์อันเยี�ยมยอด โดยมีแกนเรื�องเป็นชีวิตของ 
ชายหญิงคู่หนึ�ง แต่สะท้อนภาพสังคมสองด้านของรัสเซีย 
ในยุคสมัยศักดินาที�ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้ว ระหว่างคน 
ช้ันสูงที�มีชีวิตฟุ้งเฟ้อ หรูหรา กับชีวิตนักโทษในคุก เชื�อมโยง 

กันด้วยวิธีพิจารณาคดีที�อยุติธรรม โดยคนชั้นสูงซึ�งพะวง 
กับชีวิตที�มุ่งสนองกิเลสตัณหาของตนเอง ตัดสินลงโทษคน 
โดยยึดติดกับอำานาจและกฎหมาย โดยมิได้มุ่งแสวงหา 
ข้อเท็จจริง และสร้างความยุติธรรมอย่างแท้จริง โดยคน
ยากคนจนยากจะหาทนายดีๆ มาแก้ต่างให้เมื�อเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น การอุทธรณ์คดีก็กระทำาได้ด้วยความลำาบาก
ยากยิ�ง แม้ผู้พยายามช่วยเหลือจะเป็นเจ้าชายสูงศักดิ� 
มีทรัพย์สมบัติมากมาย และสามารถ “เข้าถึง” ผู้มีอำานาจ
ได้จำานวนมาก
 ระบบการดำาเนินคดีที�ใช้คณะลูกขุน เพื�อหวังว่าจะ 
อำานวยความยุติธรรมให้แก่จำาเลยในคดีอาญา แต่ตอลสตอย 
ก็สะท้อนจุดอ่อนของระบบลูกขุน ซึ�งแต่ละคนมีปัญหา 
ของตนเอง และมีข้อจำากัดในความรู้ด้านกฎหมาย ทำาให้
คำาตัดสินของคณะลูกขุนในคดีน้ีที�จำาเลยควรจะพ้นผิด 
กลับต้องถูกลงโทษสถานหนัก
 เจ้าชายสูงศักดิ�ตัวเอกของนวนิยายเรื�องนี้ เป็นหนึ�ง
ในคณะลูกขุน ที�ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชั้นสูง โดยเป็นชู้กับ
สตรีสูงศักดิ�ผู ้หนึ�ง และกำาลังเป็นที�หมายปองของสตร ี
สูงศักดิ�อีกคนหนึ�ง เกือบจะยอมเสียค่าปรับเพื�อไม่ต้องไป 
ทำาหน้าที�ลูกขุน เพื�อไปงานเลี้ยงหนึ�ง แต่ตัดสินใจไปเป็น
ลูกขุนและทำาให้ชีวิตเปลี�ยน เพราะจำาได้ว่าจำาเลยที�ตน 
จะต้องตัดสินคือหญิงสาวที�ตนเคยมีความสัมพันธ์ทำาให้
เธอตั้งท้องและถูกไล่ออกจากบ้าน จนต้องไปเป็นโสเภณี
 ความกังวลของเจ้าชายผู้เป็นลูกขุน คือ กลัวว่าหญิง
คนนั้นจะจำาเขาได้ และตัวเองก็อาจต้องกลายเป็นผู้ถูก
พิพากษาแทน ทำาให้เจ้าชายไม่กล้าแสดงบทบาท ซึ�งม ี
ผลสำาคัญทำาให้คำาตัดสินของคณะลูกขุนออกมาผิดพลาด
ใน “ถ้อยคำา” ที�กำากวมและมีผลให้ผู้พิพากษาตีความว่า
จำาเลยผิด ต้องรับโทษสถานหนัก
 ความ “ลังเล” ของเจ้าชาย คล้ายคลึงกับความลังเล 
ของเทราปตีในมหากาพย์มหาภารตะ ขณะถูกพี�น้องเการพ 
ที�ชนะพนัน ให้เปลื้องส่าหรีของเธอต่อหน้าธารกำานัล 
ในท้องพระโรง เทราปตี น้อยใจว่า พระเจ้าไฉนไม่เป็น
ธรรมเลย เธอไม่ได้ทำาผิดอะไร แต่ทำาไมถูกกระทำาเช่นนั้น 
“ศรัทธาที�คลอนแคลน” ทำาให้สาหรีที�คลุมร่างเธอถูกคลี�ออก 

“ช่วิติ 
ที่่�ฟื้้�นูค่นู”
(ตอนจบ)

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั

L E O
T O L S T O Y
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แต่ทันทีน้ันศรัทธาของเธอกลับคืนมา ทำาให้พระเจ้าบันดาล 
ให้ส่าหรียาวยืดออกไปไม่สิ้นสุด เทราปตี จึงไม่ต้องถูก
เปลือยกายต่อหน้าผู้คน
 แต่ “สำานึกผิด” ของเจ้าชายมาช้าไป ทำาให้ผู้พิพากษา 
ประกาศคำาตัดสินออกไป แม้เจ้าชายจะทักท้วงก็ไม่เป็นผล 
และแม้เจ้าชายจะใช้ความเพียรพยายามพึ�งทนายให ้
เขียนคำาอุทธรณ์ และ “เข้าหา” ผู้มีอำานาจมากมาย  แต่ก็ 
ไม่เป็นผล มาสโลวา จึงต้องถูกส่งเข้าคุก รอการเนรเทศ 
และที�สุดก็ถูกเนรเทศไปไซบีเรีย
 สำานึกผิดของเจ้าชาย เป็นสำานึกผิดอย่างแท้จริงแต ่
ความพยายามไถ่บาปต้องประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย 
ตั้งแต่การสละทรัพย์สินให้แก่ชาวนา ซึ�งเป็นประสบการณ์
ในชีวิตจริงของตอลสตอย แต่ข้อแตกต่างสำาคัญคือ 
ตอลสตอยกลับไปใช้ชีวิตอย่างชาวนา ขณะที�เจ้าชายต้อง
ทิ้งชีวิตของผู้สูงศักดิ�เพื�อตามไปแต่งงานใช้ชีวิตที�เหลือ
กับนักโทษอดีตโสเภณี เจ้าชายจึงประสบปัญหาที�ชาวนา
ไม่เข้าใจในเจตนาดีของตน
 ความพยายามจะช่วยเหลือมาสโลวา ทำาให้เจ้าชาย
ต้องเข้าไปในคุก เพื�อขอเยี�ยมนักโทษ หาทางช่วยให้เธอ 
ไปถูกคุมขังในที�ที�สบายข้ึน และไปให้เธอลงนามในหนังสือ 
อุทธรณ์ นี้เอง ตอลสตอยต้องเข้าไปศึกษาชีวิตผู้คนในคุก 
และสภาพการณ์ในคุกตลอดจนฉากการเดินทางอัน 
ทุลักทุเลของนักโทษหลายร้อยคนที�ถูกเนรเทศ นำามาเสนอ 
ในนวนิยายเรื�องนี้ เนื้อหาของนวนิยายเรื�องนี้จึงเป็นเรื�อง
ราวของระบบยุติธรรม คุก นักโทษ ปรัชญาและระบบการ
ลงโทษ ที�ตอลสตอยนำาเสนออย่างวิพากษ์ และทำาให้ได ้
รับการวิจารณ์จากนักวิจารณ์รุ่นใหม่ว่าเป็น “นวนิยายที� 
เปรียบประดุจลูกระเบิดเปิดโปงสังคม ศาสนา การเมือง 
สถาบันตุลาการ และสถาบันอื�นๆ ของรัสเซีย ศตวรรษที� 
๑๘-๑๙ อย่างส่งผลสะเทือนยิ�ง .....  และส่งผลให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัสเซียในเวลาต่อมา” (จาก 
ผู้แปล น.๑๗)
 ในส่วนของตัวละครเอก ตอลสตอยได้บรรยายถึง 
อารมณ์ ความรู้สึก จากส่วนลึก ของทั้งเจ้าชาย และ 
มาสโลวา ออกมาได้อย่างกระจ่าง ในส่วนของเจ้าชาย
จากความลังเลสู่การตัดสินใจอันแน่วแน่ ที�จะสละชีวิต 
ทรัพย์สินและอนาคตท้ังปวงเพื�อไถ่บาป และฝ่่ายหญิงที�เริ�ม 
จากความแค้น ความไม่เชื�อ ความลังเลสงสัย จนกลายเป็น 
ความรักและความเข้าใจ และสุดท้ายก็ตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาด
 ชาญฉลืาดอย่างไร ขอให้ไปซึ่ื�อนวินิยาย เรื�องนี�
มิาอ่านเถิ่ิด 

อ่าน
ชีีวิิตที่ี�ฟื้้�นคืืน (๑)

ไดี้ใน นิตยส่าร่ส่านพื้ลิ่ง ฉบ่บ ๑๔๙
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ขัับเคลื่่�อนู
ธรรมนููญสุขัภาพ
พระสงฆ์์แห่่งชาติิ

  จากข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพของพระสงฆ์
และสาเหตุที�ทำาให้พระสงฆ์อาพาธ โรคที�พบเป็น
ส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคไขมันในเลือด
ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย 
ข้อเข่าเสื�อม ฯลฯ มักเป็นผลมาจากอาหารและ
วัตรปฏิิบัติที�เสี�ยงต่อการเกิดโรค
  เมื�อเป้าหมายคือการสร้างสุขภาวะที�ดีให้
พระสงฆ์ หลายๆ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมถึง 
พระสงฆ์นักพัฒนา จึงได้เข้ามาสานพลังร่วมกัน
เพื�อหารือแนวทาง จนนำาไปสู่การเกิดธรรมนูญ 
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที �ใช้ 
หลักทางธรรมนำาทางโลก
  สานพลังฉบับนี้ ชวนมารับชมการขับเคลื�อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตั้งแต่ต้นจน 
เกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ แบบฉบับย่อ 
เข้าใจง่าย สแกนรับชมกันเลยครับ 
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