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ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตําบลบางคา พ.ศ. 2554
*********
เพื่อปฏิบตั ติ ามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จดั ทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แสดงเจตนารมย์และพันธะร่วมกันของสังคม เพื่อนําไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดทิศทาง
และเป้าหมายของ การพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต “คณะกรรมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลบาง
คา” ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย แกนนําชุมชน
แกนนําท้องถิน่ และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรูเ้ ป็นฐานสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญ
สุขภาพตําบลบางคา จึงกําหนดข้อตกลงไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตําบลบางคา พ.ศ. 2554”
นิยามศัพท์
ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วิญญูชนพึงสํานึกในจิตใจของตน ในเรื่องความ
จริง ความดี ความงาม และใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต
“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม
“มนุษยธรรม” หมายความว่า ธรรมของคน ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณา เป็นต้น
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ “ความพอเพียง”หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน
“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า คุณลักษณะของการบริหารหรือการปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึด
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และหลักนิติธรรม
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การกระทําที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต
ปัญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
“นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือเชื่อว่า
ควรจะดําเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กําหนดมาจากรัฐด้วย
“ การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆในลักษณะของ
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การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทําหรืองดกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิด
การเจ็บป่วยหรือเป็นโรคและการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ําในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็น
โรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย การ
ป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการ
เจ็บป่วยแล้ว
“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตรายต่างๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและอาหาร และโรคอื่นๆ
ที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ
“การบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บป่วย
และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
“คุณภาพบริการสาธารณสุข” หมายความว่า คุณลักษณะของบริการสาธารณสุขที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้ทั้งด้านมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ และพื้นฐานด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
“การบริการสาธารณสุขที่มหี ัวใจของความเป็นมนุษย์” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขที่มคี วามเอื้อ
อาทร ความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสุจริต ปราศจากการครอบงําของผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ
“การบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขที่เน้นบริการบุคคลครอบครัว และ
ชุมชน มีความเข้มข้นในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง มุ่งเน้นในมิติของมนุษย์และสังคม เป็นบริการ
แบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการเป็นองค์รวม เชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการ สถานบริการ ชุมชนและ
ครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่นๆ และกับชุมชนเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบการ
ให้บริการระหว่างกันและกันเป็นอย่างดี
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” หมายความว่า องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความชํานาญในการดูแล
สุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่นซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ประชาชนและชุมชน ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้อง
กับท้องถิ่นนั้นๆ
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือตําราการแพทย์แบบไทยที่ได้สั่งสม
ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่รบั รองโดยกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์บางอย่างประกอบการวินิจฉัยและการ
บําบัดโรคตามที่กฎหมายกําหนด
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“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อ
กันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นนั้น
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันเนื่องจากการมีผลประโยชน์หรือมีค่านิยม
ร่วมกัน หรือมีปัญหาร่วมกัน หรืออาศัยอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน หรือมีความสนใจและมีกิจกรรม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน
“หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการหรือผู้ซงึ่ ได้รับการเสนอหรือการชักชวน เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการจากผู้จัดให้มซี ึ่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลข่าวสาร อันนําไปสู่
การบริโภค และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“การสร้างความรู้ด้านสุขภาพ” หมายความว่า การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ การจัดการความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ การศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ความรู้และข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและระบบสุขภาพ
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ” หมายความว่า การนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพที่หน่วยงานของ
รัฐและภาคส่วนต่างๆ จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพร่และสื่อสารกับประชาชนด้วยรูปแบบและช่องทางต่างๆ
“ บุคลากรด้านสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่มกี ฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อกําหนดรองรับ
“ กําลังคนด้านสุขภาพ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุม่ คนที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กา
รักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่างๆ แกนนําและเครือข่ายสุขภาพตลอดจนบุคคลต่างๆที่ทําหน้าทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสุขภาพ
“ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ” หมายความว่า การจัดการทางการเงินการคลัง โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะและหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๑
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
ข้อ 3 ประชาชนในตําบลบางคามีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาระบบสุขภาพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทางกาย ทางจิต ปัญญาและสังคมโดยมี
องค์กรทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการ
หมวด ๒
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ
ข้อ 4 ระบบสุขภาพของตําบลต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรมและ ธรรมาภิบาล
ข้อ 5 ระบบสุขภาพของตําบลบางคาจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และ ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกัน
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ข้อ 6 ระบบสุขภาพของตําบลบางคาต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขและประชาชน
ได้รับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพทุกประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๓
การจัดให้มหี ลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาวะ
ข้อ 7 มีระบบการป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพ และ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ ตําบล
บางคาโดยจัดให้มีคณะกรรมการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านสุขภาพระดับตําบลทํา
หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางคาหรือกํานันตําบลบาง
คาเป็นประธาน และตัวแทนในหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คนเป็นกรรมการและเลขานุการ
8.จัดให้มีระบบเตือนภัยด้านสุขภาพ และได้นําไปใช้ได้จริง ในพื้นที่บางคา
ข้อ 9 ประชาชนในตําบลบางคาต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักประกันด้านสุขภาพและเข้าถึงหลักประกัน
ด้านสุขด้านสุขภาพครอบคลุมทุกคน
หมวด ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อ 10 หน่วยบริการสาธารณสุขมีหน้าทีใ่ นการบริการด้านสาธารณสุข เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 11 สนับสนุนให้ชุมชนมีการดําเนินงานด้านครอบครัวอบอุ่น
ข้อ 12 สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพและการออกกําลังกายที่เหมาะสม
ข้อ 13 สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และทําการวิจัยชุมชนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
หมวด ๕
การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยทีค่ กุ คามสุขภาพ
ข้อ 14 สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 15ประชาชนทุกหลังคาเรือนต้องร่วมกันควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ํายุงลาย
ข้อ 16 ผู้เลี้ยงสุนัขหรือแมว ที่ทําให้บุคคลนอกครอบครัวได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ และจําเป็นต้องมารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข ให้เจ้าของสัตว์ร่วมสมทบเงินชดเชยค่าวัคซีนที่ฉีดและค่าหัตถการอื่น ๆ
ให้แก่สถานบริการสาธารณสุขอย่างน้อยรายละ 200 บาท
ข้อ 17 ให้ทุกหมู่บ้านจัดทําแผนพัฒนาหมูบ่ ้านที่มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และรวบรวมจัดทําเป็นแผนพัฒนาระดับตําบลโดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นแกนนํา ร่วมกับประชาชนและองค์กรอื่นทุกภาคส่วน
ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา ต้องจัดให้มีเวทีประชาคมหรือประชาพิจารณ์ในกิจการ หรือโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจัดให้มีช่องทางและผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
หมวด ๖
การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
ข้อ 19 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางคา ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง จัดให้มีแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขประจําครอบครัว เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งใน

29
สถานบริการและเชิงรุกในชุมชน ครอบคลุมประชากรอย่างทั่วถึง และมีระบบจัดให้มีระบบการส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขให้แก่ประชาชนเป้าหมายปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน
หมวด ๗
การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พนื้ บ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ข้อ 21 หน่วยงานของรัฐ และองค์การบริหารส่วนตําบลบางคามีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย การผลิตและ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์ แผน
ไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างเพียงพอ
หมวด ๘
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในแผนพัฒนาหรือ
ข้อบัญญัติของตําบลโดยให้ถือเป็นภาระกิจหลักทุกปี และจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตําบล
ดูแลเน้นด้านสุขภาพประชาชน
ข้อ 24 ร้านจําหน่ายอาหาร ร้านขายยา และเครื่องสําอางค์ รวมทั้งกลุม่ ที่ผลิตอาหารแปรรูปทุกชนิด ในเขต
ตําบล
บางคา ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตําบลบางคา โดยมีสิทธิ หน้าที่ตามที่ระเบียบและ
กฎหมายกําหนด
หมวด ๙
การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นสุขภาพ
ข้อ 25 องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา มีบทบาทในการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสมให้แก่กลุ่มองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้าง การจัดการ การสื่อสารและการเผยแพร่
ความรู้
ข้อ 26 ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความสามารถสร้าง จัดการความรู้ ด้านสุขภาพ
และสนับสนุนให้เกิดช่องทางการเรียนรู้และการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลายในชุมชน
ข้อ 27 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางคาส่งเสริมสนับสนุน การลงทุนและการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
การสร้าง การจัดการการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพในทุกระดับ
ข้อ 28 ให้หน่วยงานของรัฐสร้างระบบตรวจสอบ กลั่นกรอง และติดตามการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ข้อ 29 ประชาชนทุกครัวเรือนในตําบลบางคา ต้องเข้าร่วมประชุมประจําเดือน หรือเวทีประชาคมของหมู่บ้าน
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
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หมวด 10
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ข้อ 30 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา ขอสนับสนุนโคว้ต้านักเรียนทุนจากหน่วยงานของรัฐที่ผลิต
บุคคลากรด้านสาธารณสุข เพือ่ ให้โอกาสประชาชนในพื้นที่เข้าศึกษา และกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุขในท้องถิ่น
ของตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ข้อ 31 ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาชีพ และภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการให้ บุคลากรด้าน
สาธารณสุขแสดงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกําลังคนด้านสุขภาพอื่นๆที่มีบทบาท ในระบบสุขภาพ ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมในการทํางานขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ร่วมกันอย่างจริงจัง
หมวด 11
การเงินการคลังด้านสุขภาพ
ข้อ 32 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางคา จัดตั้งกองทุนสุขภาพหรือกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
ชุมชน โดยการมีหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในตําบลมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลและการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มธี รรมาภิบาล
ข้อ 33 ให้ประชาชนในตําบลบางคาทุกคน ร่วมสนับสนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการสุขภาพชุมชนตําบล
บางคา
คนละ 365 บาท/ปี (วันละ 1 บาท) และให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางคาร่วมสมทบ คนละ 365 บาท/ปี
ทั้งนี้
การสมัครสมาชิกของประชาชนให้เป็นไปโดยความสมัครใจ
หมวดที่ 12
สํานักธรรมนูญสุขภาพ
ข้อ 34 ให้จัดตั้งสํานักธรรมนูญสุขภาพในระดับอําเภอรวมกันทั้ง 3 ตําบล ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนร่วมกับ
คณะกรรมการหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตําบลบางคา มีหน้าที่กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
ธรรมนูญสุขภาพ
ข้อ 35 การบริหารจัดการของสํานักธรรมนูญสุขภาพบางคาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสํานักธรรมนูญ
สุขภาพตําบลบางคาและธรรมนูญสุขภาพอําเภอราชสาส์น
หมวดที่ 13
หมวดเฉพาะกาล
ข้อ 36 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้ดําเนินการทบทวนเมื่อดําเนินการไปแล้ว 1 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนในเขตตําบลบางคา เป็น
หลัก
ประกาศใช้วันที่ 5 ธันวาคม 2554

