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สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕

พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา
ไดพิจารณารายงานเรื่อง พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ๑
ตระหนัก วาคนไทยร อยละ ๙๕ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ ซึ่ งใช หลั กการทางพระพุ ท ธศาสนาเปนแนวทาง
การดำเนินชีวิตจนกลายเปนรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณมรดกของชาติไทย พระสงฆ
เปนผูมีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม
ทองถิ่น ชุมชน อันเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิง่ แวดลอมภายในวัด และขยายผลสู
การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
กังวล วาพระสงฆ มี ป ญ หาทางสุ ข ภาพ โดยเฉพาะป ว ยเป น โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รัง ไดแก โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ สาเหตุสำคัญสวนหนึง่ มาจากอาหารที่ใสบาตร
ทำบุญของประชาชนที่ยังขาดความรูความเขาใจและตระหนักถึงผลเสียตอการเจ็บปวยของพระสงฆ นอกจากนี้
พระสงฆยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค เชน การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไมไดรับการแกไขจะกลายเปนผูปวยรายใหม
รับทราบ วาปญหาสุขภาพของพระสงฆไดมีหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการแกไขปญหาอยูแลว แตเปนเพียง
โครงการเฉพาะกิจที่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง และมีการ
ดำเนินงานเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้น และแมวาพระสงฆจะมีหลักประกันสุขภาพ แตเมื่ออาพาธยังมีปญหาในการ
เขาถึงบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆอยางตอเนื่องและครบวงจร
หวงใย วาหากไมมีการพัฒนากระบวนการสงเสริมและการดูแลพระสงฆในดานสุขภาพจะทำใหกลไกใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนา และการพัฒนาความดีงามดานคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย ก็จะ
ออนแอลง
ชื่นชม วาไดมีการดำเนินงานแลวหลายโครงการ เชน โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ โครงการเครือขายพระสงฆ
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การจัดระบบสุขภาพของพระสงฆในเขตอำเภอสีคิ้ว
โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมารวมกับเครือขายพระสังฆพัฒนาโคราช โครงการแกปญ หาการตัง้ ครรภไมพรอม
ของวัยรุนที่ไดผล ของเจาอาวาสวัดศรีรตั นาราม ตำบลชอนสมบูรณ อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี โครงการวัด ๕ ส.
โดยคณะสงฆจังหวัดสระบุรี และโครงการวัดรมรื่นพระสุขภาพดีดวยวิถีชุมชน จังหวัดสิงหบุรี
เห็นวา จำเปนตองใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพพระสงฆใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่สมบูรณ
ทั้งกาย จิต ปญญา และสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ โดยจะกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง
วัดกับชุมชน ทำใหพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
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จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ซึ่งเปนหนวยงานที่สนองงานคณะสงฆ) เปนหนวยงานหลัก
ในการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคีเครือขายภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้
๑.๑ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติสำหรับพระสงฆใหสอดคลองกับพระธรรมวินัยและสถานการณดาน
สุขภาพ
๑.๒ รวมกับเครือขายพระสงฆนักพัฒนา ดำเนินการจั ดทำแผนยุท ธศาสตรการขับเคลื่อนวัดสงเสริม
สุขภาพ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของพระสงฆและชุมชน
๑.๓ ดำเนินการและพัฒนาการขึ้นทะเบียนพระสงฆ และจัดทำระบบฐานข อ มู ล พระสงฆทั่วประเทศ
เพื่อประโยชนดานสิทธิและสวัสดิการอันพึงมีพึงไดของพระสงฆ โดยใหคำนึงถึงความถูกตองของสถานะความเปน
พระสงฆ
๑.๔ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรคณะสงฆและเครือขายพระสงฆนักพัฒนา โดยมีภิกษุเปน
แกนนำ ในการดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและพระสงฆในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีสวนรวมในการสราง
สุขภาวะของชุมชน โดยคำนึงถึงการพัฒนาจิต เชน การทำสมาธิภาวนา การเดินจงกรม ทั้งนี้ใหมีการสนับสนุน
ภิกษุไดเขาศึกษาเรียนรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๑.๕ รวมกับองคกรชุมชน ในการดูแลสุขภาพของพระสงฆในพื้นที่ใหครอบคลุมและทั่วถึง
๑.๖ รวมกับคณะสงฆ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงฆ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ สงเสริมและสนับสนุน การบรรจุ เ นื้ อ หาเกี่ยวกับ “พระสงฆ กับ การพัฒนาสุ ขภาวะ” ไวใน
หลักสูตรตาง ๆ ของพระสงฆ ไดแก หลักสูตรการอบรมพระสังฆาธิการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ หลักสูตร
พระธรรมจาริก และหลักสูตรพระสงฆนักพัฒนา
๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการและประสานความรวมมื อ กั บ หน วยงาน/ภาคี/เครือขาย ที่ให
บริการดานสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะสงฆ ชุมชน และภาคประชาชน ในพื้นที่
ดำเนินการ
๒.๑ พัฒนาระบบและรูปแบบการบริการดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องตน การตรวจคัดกรอง
โรคเรื้อรัง การติดตามเยี่ยมและการดูแลพระสงฆที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ทุพพลภาพ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง
๒.๒ รณรงคสงเสริมใหประชาชนตระหนักในการถวายสังฆทานดวยอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนโทษ
ตอสุขภาพพระสงฆ และหลีกเลี่ยงหรืองดเวนสิ่งที่เปนผลเสียตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุหรี่ที่จะกอใหเกิด
โรคเรื้อรัง
๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุ ข ภาพแห ง ชาติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑการใหบริการของสถานบริการ
สาธารณสุข เพื่อเอื้อใหพระสงฆไดเขาถึงบริการดานสาธารณสุข สามารถรับบริการไดทุกสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐและเอกชนที่เปนเครือขายบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่
๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิ การและกระทรวงสาธารณสุ ข สงเสริ มสนับ สนุนให มหาวิทยาลัยสงฆทุกแหง
และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทำการศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ
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๕. ขอใหองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ เปดโอกาสใหพระสงฆ มี ส ว นร ว มเป น คณะทำงานหรือ
คณะกรรมการในการพัฒนาระบบสุขภาวะของชุมชน
๖. ขอใหคณะสงฆและเครือขายพระสงฆนักพัฒนา
๖.๑ พัฒนารูปแบบ แนวทาง กระบวนการเรียนรู สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ
และชุมชน โดยมีพระสงฆเปนแกนนำ
๖.๒ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาวัดใหผา นเกณฑมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพเพิม่ ขึ้น
อยางตอเนื่องตามแผนงานที่จะกำหนดขึ้นรวมกัน
๗. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สงเสริ มสนับ สนุน และนำประเด็ น “พระสงฆ กับ การพัฒ นา
สุขภาวะ” ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ตอไป
๘. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ร ายงานความกา วหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๗
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