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๑

กิตติกรรมประกาศ
ธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรัง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มาจาก
ความร่ วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีท้ งั ๑) ภาคราชการและการเมืองที่
สนับสนุนเชิงนโยบาย ๒) ภาควิชาการได้นาเอาองค์ความรู ้เข้ามาช่วยเสริ มเติมให้
เต็ม และที่สาคัญ๓) ภาคประชาชนที่ร่วมแรง กาย ใจจนเป็ นผลสาเร็ จในระดับที่
น่าพอใจ ธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรังจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นข้อตกลงร่ วมกันของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาวะในมิติกาย ใจ จิตวิญญาณ
และสังคม จึงขอขอบคุณทุกฝ่ าย ทุกภาคส่วนที่กล่าวมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
สานักงานธรรมนูญสุ ขภาพอาเภอยะรัง

คาปรารภ
ตามเจตจานงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้กาหนดหลักการมีส่วนร่ วม การเปิ ดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน ใช้ขอ้ มูลวิชาการและจัดการความรู ้เป็ นฐานสาคัญ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติตามหลักการแห่งสุขภาวะ (WELL
BEING) โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็ง การจัดทาธรรมนูญ
สุขภาพอาเภอยะรังก็อยูภ่ ายใต้หลักการดาเนินการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายที่
จะให้ประชาชนในอาเภอยะรังมีสุขภาพที่ดี เป็ นอาเภอแห่งสุขภาวะ (WELL
BEING AMPHUR) รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในอาเภอยะรัง ใช้ธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรังเป็ น
กรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้าน
สุขภาพของอาเภอยะรัง
รัฐธรรมนูญ เป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่เป็ นบทบัญญัติ
ในทางนิตินยั สาหรับประเทศ
แนวทางการดาเนินชีวิตแบบอิสลาม “ดีนุลอิสลาม” (ISLAM
WAY OF LIFE) เป็ นบทบัญญัติจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เป็ นจริ งแท้แน่นอนแล้ว ไม่มี
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างอื่น ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามทัว่ โลกได้ยดึ ถือ ปฏิบตั ิมา
นับเป็ นเวลาเกือบสองพันปี ในปัจจุบนั ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างอื่น
ธรรมนูญสุขภาพ เป็ นความคิดเห็น ข้อเสนอ บทสรุ ปและ
บทบัญญัติที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการการสร้างสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนจนนาไปสู่สุขภาวะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรี ยกว่า “ธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรัง ฉบับที่
๑ พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยคาว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” มีความหมายในภาษมลายูวา่
“PIAGAM KESIHATTAN”
ข้ อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรังให้มีผล
บังคับใช้ภายใน ๓๐ วันหลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอาเภอ
ยะรังมีมติเห็นชอบ
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๑๕

หมวดที่ ๑๐ สานักธรรมนูญ
ข้ อที่ ๕๓ ให้สานักธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรัง ซึ่งเป็ นองค์กร
ชุมชน กากับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพ เป็ นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดตั้งองค์กรโดยมีนายอาเภอยะรังเป็ นประธาน

หมวดที่ ๑๑ บทเฉพาะกาล
ข้ อที่ ๕๔ การยืน่ ขอแก้ไขต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสุขภาพระดับ
ตาบลหรื อระดับอาเภอรวมกันจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ข้ อที่ ๕๕ การแก้ไขเพิม่ เติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้ดาเนินการเสมือน
จัดทา หรื อผ่านสมัชชาสุขภาพอาเภอยะรัง การเสนอต้องดาเนินการโดยยึดหลัก
เหตุผล ความจาเป็ นและประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่ประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวต้องผ่านการปรึ กษาจากคณะกรรม การธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรัง และ
ต้องแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชนทราบก่อนการจัดทาสมัชชาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
วัน มติการแก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีผเู ้ ห็นชอบเกินกึงหนึ่งของผูเ้ ข้าร่ วมสมัชชา
สุขภาพอาเภอยะรัง
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ข้ อที่ ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนและส่งเสริ ม
ความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่ วมมือสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ย ์
ปลอดสาพิษ
ข้ อที่ ๔๗ สถานบริ การสาธารณสุขทุกระดับในอาเภอยะรังสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๔๘ สนับสนุนกิจกรรมศาสนบาบัดสู่การบาบัดผูป้ ่ วยทางจิต ผูต้ ิดยา
เสพติดและผูป้ ่ วยในระยะสุดท้ายฯ

นิยามศัพท์

๑๔

หมวดที่ ๙ การระดมทรัพยากรและสนับสนุน
งบประมาณการดาเนินงานด้ านสุ ขภาพ
ข้ อที่ ๔๙ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.)
ยะรัง สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริ มสุขภาพการออกกาลังกาย
การควบคุมป้องกันโรค การสร้างแกนนาสุขภาพให้แก่ชุมชน
ข้ อที่ ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดสรรงบประมาณด้านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ การออกกาลังกาย การควบคุมป้องกันโรค การฟื้ นฟูสภาพ
รวมถึงการสร้างแกนนาสุขภาพให้แก่ชุมชน
ข้ อที่ ๕๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีสถานที่ออกกาลัง
กายที่เหมาะสมตามวัย
ข้ อที่ ๕๒ ทุกภาคส่วนร่ วมประสานภาคีเครื อข่าย องค์กร มูลนิธิเพื่อระดม
ทรัพยากรการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่อาเภอยะรัง

๓

ข้ อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนอาเภอยะรังที่
สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวม
อย่างสมดุล โดยคาว่า “สุขภาพ” มีความหมายในภาษามลายูวา่ “KESIHATTAN”
“สถานบริ การของรัฐ” หมายความถึง หน่วยงานราชารส่วน
ภูมิภาคในอาเภอยะรัง ที่วา่ การอาเภอยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
ยะรัง สถานบริ การสาธารณสุขทุกระดับ สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถาบันและ
หน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
“หน่วยงานนอกพื้นที่” หมายความถึง หน่วยงานราชการอื่นที่ต้ งั
อยูน่ อกพื้นที่อาเภอยะรังแลเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายหรื อดาเนินกิจกรรมในอาเภอ
ยะรัง
“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายความถึง องค์กร หรื อกลุม่ ของ
ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานรัฐ หรื อตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง หรื อก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป
โดยมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ
“สถานบริ การของรัฐ” หมายความถึง หน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคในอาเภอยะรัง ที่วา่ การอาเภอยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
ยะรัง สถานบริ การสาธารณสุขทุกระดับ สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถาบันและ
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หน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
“หน่วยงานนอกพื้นที่” หมายความถึง หน่วยงานราชการอื่นที่ต้ งั
อยูน่ อกพื้นที่อาเภอยะรังแลเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายหรื อดาเนินกิจกรรมในอาเภอ
ยะรัง
“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายความถึง องค์กร หรื อกลุม่ ของ
ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานรัฐ หรื อตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง หรื อก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป
โดยมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ
“โตะอิหม่าม” หมายความถึง บุคคลที่เป็ นผูน้ าทางด้านศาสนา
อิสลามประจามัสยิด
“ผูน้ าศาสนาอิสลาม” หมายความถึง ผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านศาสนาอิสลาม
“บุคลากรในองค์กรศาสนาอิสลาม” หมายความถึง โตะอิหม่าม
โตะคอเต็บ โตะบิหลัน่ และกรรมการมัสยิด ครู ผสู ้ อนศาสนาอิสลาม
“มัสยิด” หมายความถึง สถานที่ประกอบศาสนกิจ เผยแพร่ ความรู ้
และกิจการด้านศาสนาอิสลามในเขตรับผิดชอบ
“โรงเรี ยนตาดีกา” มีชื่อเต็มว่า TAMAN DIDIKKAN KANAK KANAK หมายความถึง ศูนย์อบรมจริ ยธรรมเด็กประจามัสยิด
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณความดีที่วิญญูชนพึงมีสานึกใน
จิตใจตน ในเรื่ องความจริ ง ความดี และใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยคาว่า
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๑๓

ชุมชนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต้องให้ความร่ วมมือทุกขั้นตอน
ข้ อที่ ๓๙ คณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภคฯ มีการศึกษาและแจ้ง
เตือนผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่ไม่ฮาลาลให้กบั ประชาชนอาเภอยะรัง
ข้ อที่ ๔๐ มีศูนย์ร้องเรี ยนด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขอคณะกรรมการคุม้ ครอง
สิ ทธิผบู ้ ริ โภค
ข้ อที่ ๔๑ คณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภคมีการแจ้งเตือนให้ความรู ้
ด้านการปฏิบตั ิตวั ในการประกอบอาชีพที่เสี ยงต่อสุขภาพ
หมวดที่ ๗ การเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ความรู้ และบริการข้ อมูลสาธารณสุ ข
ข้ อที่ ๔๒ สถานบริ การสาธารณสุขทุกแห่งในอาเภอยะรังต้องเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยรวดเร็ ว เป็ นปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง ทุก
ช่องทางสื่ อสารตามศักยภาพของสถานบริ การสาธารณสุข
ข้ อที่ ๔๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐและทุกภาคส่วนต้องมีการ
ลงทุนและมีบทบาทในการสร้าง จัดการ สื่ อสารและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสุขภาพ
ข้ อที่ ๔๔ จัดให้มีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพในปี 2558 พร้อมพัฒนาทักษะ
เยาวชนในพื้นที่สู่ผดู ้ าเนินรายการระดับมืออาชีพ

หมวดที่ ๘ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมปิ ัญญาทองถิ่น
แพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก
ข้ อที่ ๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอาเภอยะรังจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

๑๒
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หมวดที่ ๕ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
ข้ อที่ ๓๒ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นแหล่งทุนในการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยคัดเลือกจากประชาชนในพื้นที่
ข้ อที่ ๓๓ สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้แก่อาสาสมัครสาธารณ
สุขอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๓๔ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการสร้าง
สุขภาพ การควบคุมโรคและการออกกาลังกาย
ข้ อที่ ๓๕ สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ เพิ่มทักษะการบริ การด้าน
สุขภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริ การอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ ๓๖ สนับสนุนให้ อิหม่าม ผูน้ าศาสนาอิสลามและบุคลากรในองค์กร
ศาสนาอิสลามร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการสร้างสุขภาพ การควบคุมโรค การ
ป้องกันพฤติกรรมเสพยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

หมวดที่ ๖ การคุ้มครองสิ ทธิของผู้บริโภค
ข้ อที่ ๓๗ จัดให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภคระดับตาบลและ
อาเภอ ภายในปี 2555 โดยคณะกรรมการฯต้องประกอบด้วยภาคประชาชนใน
สัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
ข้ อที่ ๓๘ คณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภคฯ มีการสุ่มตรวจผลิต
ภัณฑ์สินค้าอาหารและการบริ การ และรายงานผลเสี ยที่กระทบแก่ผบู ้ ริ โภคและ
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“คุณธรรม” มีความหมายในภาษามลายูวา่ kEJUJORAN
“จริ ยธรรม” หมายความว่า แนวทางความประพฤติที่ยดึ หลัก
คุณธรรม โดยคาว่า “จริ ยธรรม” มีความหมายในภาษามลายูวา่ BUDI PEKERTI
“วัฒนธรรม” หมายความถึง วิถีแห่งความดีงามที่ประพฤติปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู ้ร่วมกันในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในอาเภอยะรัง โดยคาว่า “วัฒนธรรม”
มีความหมายในภาษามลายูวา่ KEBUDAYAAN
“ประเพณี ” หมายความถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดาเนินอยู่
อย่างสม่าเสมอ โดยคาว่า “ประเพณี ” มีความหมายในภาษามลายูวา่ ADAT
“จิตสานึกสาธารณะ” หมายความถึง จิตใจที่คานึงถึงประโยชน์
ของผูอ้ ื่นและให้ความสาคัญต่อผลปะโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
“การมีส่วนร่ วม” หมายความถึง การที่ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมกิจกรรม ร่ วมรับผิดชอบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคาว่า “การมีส่วนร่ วม” มีความหมายในภาษามลายูวา่
BERKERJA SAMA
“การสร้างเสริ มสุขภาพ” หมายความว่า การกระทาที่มุ่งส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ปัจเจกบุคคล มีสุขภาวะทางกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม สนับสนุน
พฤติกรรมของบุคคล การจัดสภาพแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย
เพื่อส่งเสริ มสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทาใด ๆ หรื องดเว้นการ

๖
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กระทาใดอันมีความมุ่งหมายให้บุคคลไม่เจ็บป่ วย ไม่กลับป่ วยซ้ า หรื อไม่มีการ
แพร่ ระบาดของโรค แบ่งเป็ น ๓ ระยะคือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค กระบวน
การระงับยับยั้งระหว่างการเกิดโรค การฟื้ นฟูสภาพหลังเจ็บป่ วยมิให้ป่วยซ้ า
“การควบคุมโรค” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ที่มีความมุ่ง
หมายจากัดการเกิดโรคมิให้มีการแพร่ ระบาด รวมทั้งมีการเตรี ยมความพร้อม
ในการควบคุมโรคเมื่อมีการระบาดของโรค ทั้งโรคติดต่อ อันตรายจากสารเคมี
ต่าง ๆ สารปนเปื้ อนในอาหาร
“การควบคุมและป้องกันปัจจัยคุกคามสุขภาพ” หมายความว่า กา
รัดการกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งมลภาวะทางเสี ยง
กลิ่น สภาพแวดล้อม ความสงบสุขของการดาเนินชีวิตประจาวัน การจัดการด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
“พาหะนาโรค” หมายถึง ตัวการที่นาโรคมาสู่คน
“ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากเหตุทางธรรมชาติ
ทั้งปวง รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติอนั ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค
“การบริ การสาธารณสุข” หมายถึง การบริ การทีเกี่ยวกับสุขภาพ
ในทุกกลุ่มวัยรวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาส ทั้งการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค การจัดการกับปัจจัยคุกคามสุขภาพ การฟื้ นฟูสภาพความเจ็บป่ วย
การให้บริ การตรวจวินิจฉัย
“ผูด้ อ้ ยโอกาส” หมายถึง ประชาชนในอาเภอยะรังที่ขาดโอกาส
ทั้งด้านสังคม การศึกษา อาชีพ สภาพความพิการและสุขภาพ
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๑๑

ผลกระทบที่เกิดจากสถานประกอบการ
ข้ อที่ ๒๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการที่ใช้ถนนและ
ประชาชนจัดการเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานสู่สุขภาวะ
ข้ อที่ ๒๔ ทุกภาคส่วนร่ วมดูแลผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบฯ
ข้ อที่ ๒๕ ผูป้ กครองร่ วมมือในการรับวัคซีนป้องกันโรคของบุตรครบตาม
เกณฑ์ทุกชนิด

หมวดที่ ๔ การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้ านสุ ขภาพ
ข้ อที่ ๒๖ สถานบริ การสาธารณสุขต้องจัดบริ การให้มีการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
ข้ อที่ ๒๗ จัดให้มีแพทย์หรื อบุคลากรสาธารณสุขประจาครอบครัว (เวช
ปฏิบตั ิครอบครัว)
ข้ อที่ ๒๘ สนับสนุนระบบบริ การสาธารณสุขเชิงรุ กและการบริ การที่มี
หัวใจของความเป็ นมนุษย์อย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อที่ ๒๙ ส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีมสั ยิดผ่านเกณฑ์มสั ยิดส่งเสริ มสุขภาพ
สู่การสร้างสุขภาพ
ข้ อที่ ๓๐ มีระบบการคืนข้อมูลด้านสุขภาพให้กบั ชุมชนที่เหมาะสม และ
ชุมชนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
ข้ อที่ ๓๑ เจ้าของบ้านมีการจัดบ้านเรื อนตามหลักสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม

๑๐
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ข้ อที่ ๑๓ ประชาชนและทุกภาคส่วนร่ วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของครอบครัวและชุมชน
ข้ อที่ ๑๔ สนับสนุน ส่งเสริ มโอกาสแก่เด็กกาพร้า ผูย้ ากจนหญิงหม้ายและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในอาเภอยะรัง

หมวดที่ ๓ การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่ อสุ ขภาพและ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ข้ อที่ ๑๕ การควบคุมป้องกันสิ่ งเสพติดและการบาบัดผูเ้ สพยาเสพติดทุก
ประเภทในเยาวชนและประชาชน
ข้ อที่ ๑๖ การควบคุมป้องกันพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ใน
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ข้ อที่ ๑๗ การเตรี ยมพร้อมรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในพื้นที่อาเภอยะรัง
ข้ อที่ ๑๘ การจัดการขยะ สิ่งปฏิกลู อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามกฎหมาย
และเกณฑ์ที่กาหนดร่ วมกัน
ข้ อที่ ๑๙ การควบคุมพาหะนาโรคในชุมชน สนับสนุนให้ทุกครัวเรื อนมี
ส่วนร่ วมในการควบคุมพาหะนาโรค
ข้ อที่ ๒๐ ส่งเสริ มสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ
ข้ อที่ ๒๑ ส่งเสริ มสนับสนุนพฤติกรรมการบริ โภคลดหวาน มัน เค็มให้
เป็ นรู ปธรรม
ข้ อที่ ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการร่ วมจัดการ
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“ภาคีเครื อข่าย” หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ชุมชน ที่มีเจตจานงร่ วมดาเนินกิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ สุขภาวะของประชาชน
อาเภอยะรัง
“จิตอาสา” หมายถึง ผูท้ ี่มีจิตใจอันเสี ยสละพร้อมช่วยเหลือผูอ้ ื่น
โดยไม่หวังรางวัลหรื อสิ่ งตอบแทนอื่นใด
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ ในด้าน
ต่างๆ ที่สงั่ สมกันมาทั้งที่มีบนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยสื บทอดต่อๆกันมาในชุมชน
“เกษตรอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ” หมายถึง การทาการเกษตรโดย
มีความเข้าใจในการใช้สารเคมีต่างๆ ทางการเกษตรและมีจิตสานึกที่คานึงถึงความ
ปลอดภัยในการบริ โภค
“การจัดการความรู ้” หมายความถึง กระและบวนการใดๆที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์คงอยูแ่ ละพร้อมที่จะถ่ายทอดแก่ผอู ้ ื่นที่
ต้องการ
“การเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง ช่องทางการสื่ อสารที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้ตามความประสงค์
“นาเข้าข้อมูล” หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจในครั้งต่อไป
“การคืนข้อมูล” หมายถึง หมายถึง การส่งมอบข้อมูลที่ผา่ นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแปลผล ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสีย
“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

๘
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ปรึ กษา พูดคุย เพื่อประโยชน์ดา้ นสุขภาพและสุขภาวะ
“มาตรการทางสังคม” หมายถึง ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบ
เป็ นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้น
“ละเมิด” หมายถึง การใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้อตกลงของ
ชุมชน ที่กระทาลงโดยเจตนาหรื อโดยประมาทเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูอ้ ื่นหรื อชุมชนส่วนรวม
“วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ” หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่จดั ตั้งขึ้น
ตามความต้องการของประชาชนอาเภอยะรังมีวตั ถุประสงค์ดาเนินการเพือ่ สุขภาพ
สุขภาวะ โดยไม่มีผลประโยชน์ ทางธุรกิจ
ข้ อที่ ๔ ธรรมนูญนี้มีผลใช้บงั คับกับประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน
ภาคเอกชน ในอาเภอยะรัง รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่น ๆ ที่เข้ามา
ดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน ในพื้นที่อาเภอยะรัง

หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุ ขภาพประชาชนอาเภอยะรัง
ข้ อที่ ๕ ประชาชนอาเภอยะรัง ร่ วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เพื่อมุ่งสู่อาเภอแห่งสุขภาวะ (AMPHOR BERBAHAGIA) จากความเข้าใจ ความ
สามัคคี ด้วยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ์หลักการแห่งศาสนา มรดกทาง
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วัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริ ยธรรม
คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อที่ ๖ ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนส่งเสริ ม สนับสนุนแนวคิด
หลักการ แนวทางการดาเนินชีวิตแบบอิสลาม (ดีนุลอิสลาม) สู่สุขภาวะของ
ประชาชนอาเภอยะรัง

หมวดที่ ๒ การจัดระบบสุ ขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ต่อสุ ขภาวะ
ของประชาชนอาเภอยะรัง
ข้ อที่ ๗ สถานบริ การของรัฐมีหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มนุษยธรรม
ธรรมาภิบาล
ข้ อที่ ๘ สถานบริ การของรัฐมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริ การและเอื้อ
ต่อสุขภาพ
ข้ อที่ ๙ ระบบส่งต่อผูป้ ่ วยมีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริ การได้ทุกกลุ่ม
ตามความประสงค์
ข้ อที่ ๑๐ สนับสนุนให้ชุมชนมีการดาเนิ นงานครอบครัวอบอุ่น บน
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกตาบลของอาเภอยะรัง
ข้ อที่ ๑๑ สนับสนุน ส่งเสริ มมาตรฐานของโรงเรี ยนตาดีกาสู่กิจกรรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพในเด็กนักเรี ยนตาดีกา
ข้ อที่ ๑๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุกแห่งในอาเภอยะรัง ใช้
ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็ นแผนแม่บทและกิจกรรม/โครงการในแผนที่
ยุทธศาสตร์ (SRM)ในการดาเนินงาน
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คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพและคณะอนุกรรมการต่ าง ๆ
ในกระบวนการจัดทาธรรมนูญสุขภาพอาเภอยะรัง
๑. คณะกรรมการจัดทาและยกร่ างธรรมนูญสุขภาพ
๑.นายฮาโรน
มาหมัด ผอ.รพสต.ปิ ตูมุดี
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรินทร์ กาซอ
ผอ.รพสต.บ้านสะตา
รองประธาน
๓. นายสุดิน
ยานยา
ผอ.รพสต.สะนอ
กรรมการ
๔. นายสาลี
บือแน
อิหม่ามมัสยิดตาบลกอลา
กรรมการ
๕. นายธรรมศักดิ์ มุสตาฟา ผอ.รพสต.เมาะมาวี
กรรมการ
๖. นายอับดุลรอนิง สามอ
โต๊ะอิหม่ามมัสยิดต.กระโด
กรรมการ
๗. นายอายุ
กาซา
ประธานชมรม อสม.จ.ปั ตตานี
กรรมการ
๘. นายอาณัติ
มานะศรี ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลยะรัง กรรมการ
๒. คณะอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการ
๑.นางอามีเน๊าะ
หมีดเส็น นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ประธานกรรมการ
๒. นายการี ยา
ยือแร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รองประธาน
๓. นส.แวซาซียะห์ ปารามัล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
๔. นายแสนดี
บูรพเกียรติรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน กรรมการ
๕. นางเจ๊ะมัยซัน เตะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๖. นางรอซีดะ
ยูโซ๊ะ
ปลัดอบต.สะดาวา
กรรมการ
๗. นายรอซาลี
สะรี เดะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
๓. คณะอนุกรรมการสื่ อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟังความเห็น
๑.นายอับดุลเลาะ ดาแม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน ประธานกรรมการ
๒. นายซุลกิฟลี
สาหะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน รองประธาน
๓. นายมะลี
จาเอาะ พยาบาลวิชาชึพ
กรรมการ
๔. นายรอมลี
เจ๊ะอุบง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน กรรมการ
๕. นายแวอับดุลรอแม มะยีแต จนท.วิเคราะห์ฯอบต.เมาะมาวี
กรรมการ
๖. นายซาการี ยา
มะบากอ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน กรรการ
๗. นายอับดุลตอเละ จะปะกียา ผอ.กองสาธารณสุขอบต.เขาตูม
กรรมการ
๘. นางสุภคั ชญา จันทร์ประภา ปลัดอบต.สะนอ
กรรมการ
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ทีว่ ่ าการอาเภอยะรัง

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

คปสอ.ยะรัง

