สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

การดูแลสุ ขภาพเบือ้ งต้ น การจัดการอาหารและสิ่ งของ(สั งฆทาน)ถวายพระ
๑. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านอาหารและสิ่ งของ(สังฆทาน)ถวายพระ
สถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าพระภิกษุอาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสู ง ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน
โรคปอดหัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดารงชีวติ และการบริ โภคอาหารที่ได้รับมา
จากการถวายอาหารของญาติโยม พระสงฆ์เป็ นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสาคัญทางสังคมอย่างมาก และไม่
อาจหลีกพ้นจากความเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพดังกล่าวได้ เนื่ องจากข้อจากัดด้านการบริ โภคอาหารและ
การออกกาลังกายของพระสงฆ์ ตลอดจนการเข้าถึงบริ การด้านสาธารณสุ ขที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เหมือนคน
ปกติ ทัว่ ไป ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีนโยบายด้านการดูแลสุ ขภาพพระสงฆ์ที่ให้สิทธิ สาหรับ พระสงฆ์ที่
อาพาธแล้วสามารถเข้ารับการบริ การในโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขได้
ฟรี ทวั่ ประเทศ ตามสิ ทธิ หลักประกันถ้วนหน้า ตลอดจนการขยายบริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศแล้วก็ตาม
และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการถวายสังฆทานในปั จจุบนั มีผกู ้ ล่าวว่าเกิดจากปรากฏการณ์ "ถังสี
เหลือง"โดยกล่าวว่าปรากฏการณ์ดงั กล่าวมีที่มาจากการที่ร้านค้าสังฆภัณฑ์จดั สิ นค้าเป็ นถังไทยธรรมที่บรรจุ
สิ่ งของเครื่ องใช้นามาวางจาหน่ายโดยมีการใช้บรรจุภณั ฑ์สีเหลืองเพื่อให้เป็ นที่ติดตาของผูซ้ ้ื อ และบางร้านมี
การติดสัญลักษณ์ร้านค้าบนบรรจุภณั ฑ์เพื่อสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพของถังสี เหลืองให้แก่ผซู ้ ้ื ออีกด้วย
โดยเรี ยกถังสี เหลืองดังกล่าวว่าเป็ น "ถังสังฆทาน" และปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนนิยมซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
นาไปถวายพระสงฆ์เพราะมีความสะดวกที่ไม่ตอ้ งไปจัดหาสิ่ งของด้วยตนเอง

และความสวยงามของการ

จัดรู ปแบบสิ่ งของในตัวบรรจุภณั ฑ์และเนื่ องจากการที่ถงั สี เหลืองดังกล่าวมีผนู ้ ิยมซื้ อเพื่อนาไปถวาย
พระสงฆ์ จึงทาให้สินค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าสาคัญของร้านค้าต่าง ๆ ห้างดิสเคาท์สโตร์ หรื อแม้ใน
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ จนในระยะหลังเริ่ มมีร้านค้าบางร้านเอาเปรี ยบผูซ้ ้ื อโดยจัดสิ่ งของในถังสี เหลือง
ที่ไม่ได้คุณภาพหรื อน้อยกว่าความเป็ นจริ ง เช่น การทาให้สิ่งของดูมีจานวนมากโดยใส่ ขวดน้ าหรื อกระดาษ
ลังในก้นถังเพื่อถ่วงน้ าหนัก และปรากฏว่ามีการกระทาเช่นนี้มานานแล้วนับสิ บปี โดยไม่มีผอู ้ อกมาร้องเรี ยน
(เนื่ องจากสิ นค้าถังสี เหลืองส่ วนใหญ่จะนาไปถวายพระสงฆ์โดยที่ผซู ้ ้ื อไม่เคยแกะถังสี เหลืองเพื่อตรวจสอบ)
จนในช่วงปี 2548 เริ่ มมีรายการโทรทัศน์ออกข่าวเปิ ดโปงการเอาเปรี ยบดังกล่าวและมีสื่อมวลชน
และองค์กรต่าง ๆ เสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าวมาเป็ นระยะ จนในที่สุดสานักงานคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒ การจัดการอาหารและสิ่งของ(สังฆทาน)ถวายพระ

หน้า 1

คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่ อง ให้ชุด
สังฆทานและชุดไทยธรรมเป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อควบคุมชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่ขายตาม
รานค้าและร้านสังฆภัณฑ์ต่าง ๆให้มีคุณภาพต่อไป แต่ก็ยงั คงมีผคู ้ า้ บางรายแอบนาสิ นค้าที่ไม่ได้คุณภาพมา
ใส่ ในถังเหลืองเพื่อจาหน่ายอยูบ่ า้ ง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ทาให้ "ถังสี เหลือง" เป็ นสิ่ งของแรก ๆ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่ วนใหญ่
คิดถึง เมื่อจะไปทาบุญถวายจตุปัจจัยตามวัดต่าง ๆ หรื ออาจกล่าวได้วา่ "การทาบุญด้วยถังสี เหลือง" เป็ นสิ่ งคู่
กันอย่างแยกไม่ออก

และมักเรี ยกรวมกันว่า การถวายถังสังฆทาน ซึ่ งยังคงก่อปั ญหาความลาบากใจให้แก่

พระสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ อยูจ่ นถึงปั จจุบนั เพราะยังคงมีร้านค้าบางร้านใช้สินค้าราคาถูกหรื อไม่ได้คุณภาพ
บรรจุลงในถังเหลืองออกจาหน่ายอยูด่ งั นั้นการทาบุญให้เป็ นสังฆทานที่มีคุณภาพโดยแท้จริ งควรซื้ อหา
สิ นค้าที่จะนาไปถวายโดยพิจารณาจากความต้องการและประโยชน์ของพระสงฆ์

มากกว่าประโยชน์คือ

ความสะดวกของผูถ้ วาย
ยังพบว่าสังฆทานที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจนาไปถวายให้กบั พระที่วดั นั้น เมื่อท่านรับแล้วปรากฏว่า
เป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้ที่ใช้ไม่ได้ เช่นเป็ นสิ นค้าหมดอายุ ไม่มีคุณภาพ ท่านจึงวางทิ้งเอาไว้เป็ นกองขยะข้าง
กุฏิ ไม่ได้เอาไปแจกจ่ายให้กบั พระรู ปอื่นที่สามารถใช้ได้ ทาให้เป็ นการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
จากสถานการณ์และผลกระทบที่ได้จากการวิจยั การตรวจสุ ขภาพของพระเป็ นข้อมูลในการศึกษา
ปัญหาสุ ขภาพของพระสงฆ์ในระดับประเทศ จากการรายงานข้อมูลที่เผยแพร่ ดา้ นสุ ขภาพของพระสงฆ์ให้
สาธารณะชนได้ ทราบ

กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดเป็ นนโยบายในการขับเคลื่อนให้มีการส่ งเสริ ม

พัฒนากระบวนการดูแลสุ ขภาพของพระสงฆ์ จากปั ญหาสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง ส่ วนมาก
เกิดจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่เหมาะสม

การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นกระบวนการในการส่ งเสริ ม

สมรรถภาพร่ างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงการสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ซึ่ งพระสงฆ์
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหนึ่งที่จะต้องได้รับการดูแลสร้างเสริ มสุ ขภาพ

ทั้งนี้ที่ผา่ นมาการบริ การดูแลสุ ขภาพ

พระสงฆ์อยูใ่ นวงจากัด พระสงฆ์มีโอกาสเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพน้อย และมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ในระดับต่า ขาดการตรวจสุ ขภาพประจาปี และมีขอ้ จากัดการออกกาลังพุทธสมาคมจังหวัดสตูล จึงเห็น
ความสาคัญในการดาเนินการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้กบั พระภิกษุสงฆ์เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ควรให้ความสาคัญ
ในสร้างเสริ มสุ ขภาพ การศึกษาภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพรวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดสตูลเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อภาวะ
สุ ขภาพและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดโครงการพัฒนาระบบบริ การการดูแลสุ ขภาพแก่
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พระสงฆ์ อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อพัฒนาสุ ขภาพที่ดีแก่พระสงฆ์อนั ช่วยจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนต่อไป

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒ การจัดการอาหารและสิ่งของ(สังฆทาน)ถวายพระ

หน้า 3

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

การจัดการอาหารและสิ่ งของ(สั งฆทาน)ถวายพระ
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งทีส่ าม ได้พิจารณารายงานเรื่ อง การจัดการอาหารและสิ่ งของ
(สังฆทาน)ถวายพระ
รับทราบว่า สาธารณสุ ขจังหวัด เผยสุ ขภาพพระสงฆ์น่าเป็ นห่วง พบผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจเหตุบริ โภคอาหารหวาน มัน เค็ม กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ทา
โครงการตรวจสุ ขภาพพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขึ้น เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณร ทัว่ ประเทศจานวน 349,627 รู ป ได้รับการดูแลสุ ขภาพให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างทัว่ ถึง
สามารถปฏิบตั ิศาสนกิจได้อย่างเต็มที่
ห่ วงกังวลและพบว่า อาหารคาวที่ประชาชนนิยมใส่ บาตร ได้แก่ แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ ผัด
กะเพรา ผัดผักไก่/ หมูทอด ส่ วนขนมหวานที่นิยมใส่ บาตร ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน
กล้วยบวชชีขนมชั้น ซึ่ งทาให้พระภิกษุ สามเณรต้องบริ โภคอาหารหวานมัน เค็ม เพราะฆราวาส และร้อยละ
72 เชื่อว่าญาติผลู ้ ่วงลับไปแล้วได้รับอาหารนั้นด้วยจึงเลือกอาหารที่ญาติชอบใส่ บาตรทาบุญ
ห่ วงกังวลว่า พระภิกษุไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาสุ ขภาพ ไม่ เข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบตั ิตนให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถดูแลตนเองได้ในยามที่เจ็บป่ วย สามารถสังเกตอาการเพื่อเฝ้ า
ระวังโรคในหมู่พระสงฆ์ได้
ชื่นชม ต่อการเคลื่อนไหวของเครื อข่ายพุทธสมาคมและเครื อข่ายพระสงค์ได้มีการรณรงค์อย่าง
สม่าเสมอในการตรวจสุ ขภาพพระสงค์และการให้ความรู้
จึงมีมติดังต่ อไปนี้
๑. ขอให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็ นหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบงานของคณะสงฆ์ เป็ นผูป้ ระสานเชื่อมโยงกับวัด สาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาล พัฒนาสังคม
ความมัน่ คงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคีเครื อข่าย
ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องพัฒนากระบวนการส่ งเสริ มสุ ขภาพพระสงฆ์ในจังหวัด ดังนี้
๑.๑ การจัดทาระบบข้อมูลพระสงฆ์ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการรณรงค์ทาแผนยุทธศาสตร์ ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อป้ องกัน แก้ไขด้านสุ ขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดสตูลให้ความสาคัญกับการให้ความรู ้ ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพอย่างเหมาะสม และควรจัดสภาพแวดล้อมในบริ เวณวัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่บริ สุทธิ์ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ และอบายมุขทั้งปวง จัดให้มีการถวายความรู้เรื่ องพฤติกรรม
การดูแลสุ ขภาพตนเองในวิถีทางที่ เหมาะสม อันจะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ การออกกาลังกาย และการพิจารณาฉันภัตตาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ไม่มีความ
เสี่ ยงต่อโรค โดยการจัดทาคู่มือสุ ขภาพ สื่ อประชาสัมพันธ์หรื อจัดตั้งศูนย์ สุ ขภาพพระสงฆ์ ภายในวัดของ
เจ้าคณะผูป้ กครองในแต่ละท้องที่ เพื่อให้ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนา พฤติกรรมสุ ขภาพของพระภิกษุ
ที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๑.๒ จัดตั้งอาสาสมัครพระสงฆ์หรื อ อสม.พระสงฆ์ ที่เข้าอบรมต้องทาแบบทดสอบความรู้เรื่ อง
โรค ต่างๆ เช่นอาการกาเริ บของโรคความดัน โลหิ ตสู งเป็ นอย่างไร หลังจากนั้นผูอ้ บรมจึงจะให้ความรู ้ที่
ถูกต้องให้แทนถัดมาคือการอบรมเรื่ องสรี ระของร่ างกายฝึ กปฏิบตั ิการวัดความดันด้วยเครื่ องวัด แบบ ดิจิตลั
การเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน้ าตาล ในเลือด รวมถึงการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง และรอบเอวเพื่อ
นาไปคิดค่ามวลกาย การทาแผลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย กรณี ฉุกเฉิ นและการช่วยฟื้ นคืนชีพด้วยได้ให้
การสนับสนุน เรื่ องการฝึ กอบรมอาสาสมัครพระสงฆ์ ที่ทุกวัดต้องปฏิบตั ิตาม ด้วยเล็งเห็นว่าหากพระสงฆ์มี
ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องโรค ก็จะดาเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ไม่ตอ้ งเจ็บป่ วย (ตัดจนกลายเป็ นภาระของ
สังคม) พระสงฆ์เปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญ ของสังคมไทย ในการเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว จิตใจ หากพระสงฆ์
เจ็บป่ วยแล้วใครจะเป็ นที่พ่ งึ ของญาติโยม ดังนั้น พระสงฆ์จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง ทั้งการ
เป็ น ผูส้ ื บทอดพระพุทธศาสนาและการเป็ น ผูช้ ้ ี นาเรื่ องสุ ขภาพด้วย
๑.๓ ควรมีการพัฒนาหรื อหารู ปแบบวิธีการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพให้พระสงฆ์ ศึกษาศักยภาพ และ
ทุนทางสังคมของวัดแต่ละแห่ง เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น รวมทั้งสนับสนุนให้
พระสงฆ์ใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพตนเองมากยิง่ ขึ้น เช่น กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและไม่ขดั ต่อพระธรรม
วินยั
๑.๔ ควรมีการรณรงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ถวายภัตตาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของ
พระภิกษุสงฆ์เพื่อลดภาวะเสี่ ยงในการเกิดโรค หรื อพระภิกษุที่มีโรคประจาตัวควรได้รับภัตตาหารที่
เหมาะสมเฉพาะโรค
๑.๕ ควรสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ แก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่ วมมือกันในการดูแลและจัดการสุ ขภาพของพระสงฆ์
อย่างเป็ นองค์รวมต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
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๒. ให้ สานักงานพระพุทธศาสนา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและพุทธสมาคมจังหวัดสตูล เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน/ภาคี /เครื อข่ายที่ให้บริ การสุ ขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคณะสงฆ์ ชุมชน และภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสตูล ดาเนิ นการ
๒.๑ ให้ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด พัฒนาระบบและรู ปแบบการบริ การด้านสุ ขภาพของ
พระสงฆ์ การตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น การคัดกรอง การตรวจเยีย่ มและการดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บป่ วยอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๒.๒ ให้ อปท.และคณะกรรมการวัด รณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชน และร้านขายสังฆทาน มีความ
ตระหนักในการจัดหาเครื่ องถวายสังฆทาน หลีกเลี่ยงงดเว้นสิ่ งที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ เลือกหาสิ่ งที่มี
ความจาเป็ นมีประโยชน์ต่อพระสงฆ์จริ ง ๆ ไม่เป็ นการสู ญเปล่าจากสังฆทานที่จดั หามาถวาย
๓. ขอให้คณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล มีการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานต่อสาธารณะ ให้หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเร่ งดาเนินการตามลาดับ
ต่อไป
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