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ธรรมนูญสุ ขภาพ (พันธะสั ญญาของชาวบางพระ)
ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที1่ พ.ศ. 2554
คําปรารภ
ตามเจตน์จาํ นงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กาํ หนดหลักการมีส่วนร่ วม
การเปิ ดช่ องทางรั บฟั งความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ วนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแห่ ง
สุ ขภาพที่ดีของประชาชนในทุกมิ ติ ดังนั้นการจัดทําธรรมนู ญสุ ขภาพของตําบลบางพระก็อยู่ภายใต้การ
ดําเนิ นงานตามหลักการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนตําบลบางพระมีสุขภาพดีเป็ นตําบลแห่ ง
สุ ขภาวะ รวมทั้งให้หน่ วยงานของรั ฐ อาทิ โรงเรี ยน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ภาคประชาสัง คมในตํา บลบางพระ ได้ใ ช้ธ รรมนู ญสุ ข ภาพตํา บลบางพระ เป็ น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้านสุ ขภาพของตําบลบางพระ ดังต่อไปนี้
ข้ อที่ 1 ธรรมนูญนี้เรี ยกว่า “ธรรมนูญสุ ขภาพตําบลบางพระ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”
ข้ อที่ 2 การประกาศใช้ธรรมนูญสุ ขภาพตําบลบางพระ ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจาคณะกรรมการ
ธรรมนูญสุ ขภาพตําบลบางพระมีมติเห็นชอบ
ข้ อที่ 3 คํานิยาม..............................
ข้ อที่ 4 ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กบั ประชาชนและหน่วยงานรัฐ องค์กรชุมชน(กลุ่มชมรม) ภาคเอกชนใน
ตําบลบางพระเท่านั้น
หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของระบบสุ ขภาพชาวตําบลบางพระ
ข้ อที่ 5 ชาวตําบลบางพระร่ วมกันสร้างสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุ่งสู่ตาํ บลสุ ขภาวะด้วยความรัก
ความเข้าใจ ความปรารถนาดี เป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที่ 2 การจัดระบบสุ ขภาพทีด่ ีของตําบล
ข้ อที่ 6 จัดให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบางพระมีมาตรฐานการบริ การที่ดี และเอื้อต่อสุ ขภาพ
ข้ อที่ 7 ส่ งเสริ มสนับสนุนการออกกําลังกายที่เหมาะสมตามวัย จัดสถานที่ในการออกกําลังกายและจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุ ขภาพ
ข้ อที่ 8 ระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยมีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริ การได้ทุกกลุ่มตามความประสงค์
หมวดที่ 3 การควบคุมป้องกันปัจจัยทีค่ ุกคาม ต่ อสุ ขภาพและการจัดการสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ หมาะสม
ข้ อที่ 9 การจัดการขยะ สิ่ งปฏิกลู การเผาเศษไม้ วัชพืชทางการเกษตร อยูใ่ นระดับที่เหมาะตามกฎหมาย
และข้อกําหนดที่มีการตกลงร่ วมกัน
ข้ อที่ 10 จัดให้มีการป้ องกันภัยจากการประกอบอาชีพ
ข้ อที่ 11 การเตรี ยมพร้อมรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในพื้นที่ ตําบลบางพระ
ข้ อที่ 12 การควบคุมป้ องกันภัยจากยาเสพติด และภัยทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ข้ อที่ 13 การควบคุมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในการควบคุมพาหะของโรคในตําบลบางพระ
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หมวดที่ 4 การติดตามประเมินผลทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ด้ านสุ ขภาพ
ข้ อที่ 14 สนับสนุนให้มีการบริ หารด้านสาธารณสุ ขเชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 15 สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และทําการวิจยั ชุมชนด้านสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 16 มีระบบเตือนภัยและคืนข้อมูลให้คนให้ตาํ บลอย่างเหมาะสม และนําไปใช้ได้จริ ง
หมวดที่ 5 การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
ข้ อที่ 17 สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น(อสม.) อย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 18 สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการสร้างสุ ขภาพและการออกกําลังกาย
ข้ อที่ 19 สนับสนุนให้ชุมชนมีการดําเนินงานด้านครอบครัวอบอุ่น
หมวดที่ 6 การคุ้มครองสิ ทธิของผู้บริโภค
ข้ อที่ 20 จัดให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภคระดับตําบล โดยเน้นหนักที่สุขภาพประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
หมวดที่ 7 การเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ความรู้ด้านสาธารณสุ ข
ข้ อที่ 21 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ ทุกสัปดาห์
ข้ อที่ 22 จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุ ขภาพระดับตําบลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทําเอกสารเผยแพร่
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ
หมวดที่ 8 พัฒนาภูมปิ ัญญาไทยและแพทย์ ทางเลือก
ข้ อที่ 23 องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชุมชน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ข้ อที่ 24 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบางพระจัดให้มียาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ประชาชนในตําบลบางพระตามสมควร
หมวดที่ 9 การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานด้ านสุ ขภาพ
ข้ อที่ 25 องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระจัดสรรงบประมาณด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพการออกกําลังกาย การ
ควบคุม การป้ องกันโรค การฟื้ นฟูสุขภาพ และการสร้างแกนนําตัวอย่างให้แก่ชุมชน
ข้ อที่ 26 ให้กรรมการหมู่บา้ น กรรมการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบางพระ และองค์กรเอกชนใน
ตําบลบางพระ สนับสนุน ส่ งเสริ มการออกกําลังกาย งบประมาณ และ สถานที่ตามความพร้อมของแต่ละ
หมู่บา้ น
หมวดที่ 10 สํ านักธรรมนูญสุ ขภาพ
ข้ อที่ 27 ให้สาํ นักงานธรรมนูญสุ ขภาพตําบลบางพระซึ่งเป็ นองค์กรชุมชนร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารและ
พัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบางพระ กํากับ ดูแล และขับเคลื่อน ให้เป็ นไปตามธรรมนูญสุ ขภาพ
ข้ อที่ 28 การบริ หารจัดการสํานักธรรมนูญสุ ขภาพตําบลบางพระให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสํานัก
ธรรมนูญสุ ขภาพที่จะจัดทําขึ้นภายหลัง
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หมวดที่ 11 หมวดเฉพาะกาล
ข้ อที่ 29 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุ ขภาพฉบับนี้ให้ดาํ เนินการทบทวนเมื่อดําเนินการไปแล้ว 1 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนตําบลบางพระเป็ นหลัก

