ธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์
อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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กิตติกรรมประกาศ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็ นเสมือน
ข้ อตกลงร่วมกันของคนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่ม
ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้ างให้ คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์มีสขุ ภาวะ
ดีถ้วนหน้ า สมบูรณ์พร้ อมทั้ง กาย จิต สังคม และ ปัญญา และจะเป็ นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมให้ เกิดสังคมสุขภาวะของคนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ต่อไป
การได้ มาของธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ ๑ นี้มาจาก
ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม รวมตั ว กั น จนก่ อ ให้ เกิ ด พลั ง เสมื อ น
“สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา”
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินงาน รวมทั้งเป็ นที่ปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จังหวัด
นครสวรรค์ ที่เป็ นผู้จุดประกายให้ ดาเนินงานและสนับสนุนวิชาการเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่ให้ การสนับสนุน และ
เป็ นกาลังใจให้ ตลอดการดาเนินงาน
ขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพ ได้ แก่ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวัดโบสถ์ สถานีอนามัยบ้ านน้าคบ อสม.ทุกคน และ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศูนย์สขุ ภาพชุมชน และสถานีอนามัยตาบลท้ อแท้ ที่ดาเนินงานแบบพี่แบบ
น้ องเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันตลอดมา
ขอขอบคุณ สถานีตารวจภูธรวัดโบสถ์ เกษตรอาเภอวัดโบสถ์ ปศุสตั ว์
อาเภอวัดโบสถ์ พัฒนาการอาเภอวัดโบสถ์ วัฒนธรรมอาเภอวัดโบสถ์ โรงเรียน
วัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนบ้ านวัดโบสถ์(บารุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียน
วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์ ) โรงเรียนชุมชนบ้ านท่างาม โรงเรียนญาณนเรศว์ร
พัฒนาพิทยาคม เจ้ าคณะตาบลวัดโบสถ์ ชุมชนวัดท่างามพัฒนา ชุมชนท่างามรัก
ถิ่นพัฒนา ชุมชนวัดปากสระพัฒนา ชุมชนเจ้ าพ่อดาบเพชรพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อ
โตสามัคคี ชุมชนวังกร่างสามัคคี ชุมชนหลวงพ่อเพชร ชุมชนเทพารุ่งเรือง ชุมชน
บ้ านท่างาม ชุมชนบ้ านวังเจ๊ก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรม
ผู้สงู อายุ ปราชญ์ชุมชน ชมรมญาติระอา ชมรมร้ านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการ
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ตลาดสดเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ชมรมจักรยานสร้ างเสริ มสุขภาพอาเภอวัดโบสถ์
ชมรมวิทยุสมัครเล่น ซีบี ๒๔๕๕ ตลาดวัดโบสถ์ ชมรมแอโรบิกเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์ ชมรมรักษ์สุขภาพตาบลท้ อแท้ สภาเด็กและเยาวชน ชมรมข้ าราชการ
บานาญ ภาคีมูลนิธปิ ระสาทบุญสถาน สถานีวิทยุชุมชนเบสเรดิโอ และที่สาคัญยิ่ง
คือประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ทุกคน ที่ได้ ร่วมแรงร่ วมใจกันดาเนินการจน
แล้ วเสร็จ ลุล่วงไปได้ ด้วยดี
พวกเราทั้งหมดคาดหวังว่าธรรมนู ญสุขภาพฉบับนี้จะมีชีวิต เป็ นสิ่งยึดโยง
จิตใจคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เป็ นนิสยั สุขภาพ
อย่างยั่งยืนสืบไป
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ธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
คาปรารภ
อนุ สนธิจากการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา
องค์กรภาคี เครือข่าย และสมาชิกที่ร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนเห็นพ้ องต้ องกันว่า
เพื่อให้ การปฏิรูประบบสุขภาพ ของประเทศ มีทศิ ทางที่ถูกต้ อง ชัดเจนและมีพลัง
สามารถปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศให้ บรรลุ เป้ าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุม
ทุกมิติ โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้ มแข็ง จาเป็ นต้ อง มีธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็ นเจตจานงและพันธะร่วมกันของสังคม และเพื่อให้ ทุก
ภาคส่วนใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ดาเนินงานด้ านสุขภาพ ของประเทศ โดยเน้ นกระบวนการทางานด้ วยยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ ปัญหาที่ยากและซับซ้ อน โดย
พึ่งพาพลังสามส่วน ที่เชื่อมโยงกันคือพลังทางปั ญญา พลังทางสังคม และพลังแห่ ง
อานาจรั ฐ หรืออานาจทางการเมือง เพื่อให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ย่ังยืน ครบทั้งสี่มิติ
ได้ แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา
สาหรับธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์เป็ นการสร้ างความร่วมมือใน
การกาหนด กฎกติกา ข้ อตกลง ในการดารงอยู่ร่ วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เพื่อให้ คนมีสุขภาวะดีถ้วนหน้ า และสร้ างสังคมสุข
ภาวะที่พวกเราต้ องการด้ วยความรัก ความเข้ าใจ ความสามัคคี ให้ เกิดผลกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม ด้ วยการพัฒนาสังคมสุขภาวะคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ให้ มีความสุข ๙ ขา คือเป็ นเมืองที่น่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี มีภมู ิทศั น์
สวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวไกลการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้ อมไม่เป็ น
มลพิษ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ชุมชนเข้ มแข็ง โดยการจัดกระบวนการให้ ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครั ฐ ภาคประชาชน
ตัวแทนของกลุ่ม องค์กรต่ าง ๆ ในชุ มชน
ปราชญ์ชาวบ้ านแขนงต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้ องอีกมากมายเข้ าร่วมระดม
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ความคิดหลายครั้งกลั่นกรอง เพื่อให้ ได้ ธรรมนูญสุขภาพ ที่ใช้ เป็ นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติและสร้ างสุขภาวะของคนในชุมชนให้ สมบูรณ์พร้ อม ทุกด้ าน ทั้งร่ างกาย จิตใจ
สังคม และปัญญา เกิดเป็ นสังคมสุขภาวะที่มีความสุข สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานนาไปใช้
ปฏิบัติในชุมชนได้ อย่างยั่งยืน รวมถึงให้ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์เป็ นกรอบและแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้ านสุขภาพของชาวเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์ ประกอบด้ วย ๑๒ หมวด รวม ๕๒ ข้ อ ดังนี้ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า“ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับที่
๑ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ให้ มีผลบังคับ
ใช้ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์มีมติเห็นชอบ
นิยามศัพท์
ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้
ธรรมนูญ หมายความว่า ข้ อปฏิบัติท่เี ป็ นข้ อตกลงร่วมกันของประชาชน
ในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์เพื่อให้ เกิดการมีสขุ ภาวะดีถ้วนหน้ า
“สุขภาวะ หรือ สุขภาพ” หมายความว่า ความสุขสมบูรณ์พร้ อม ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ภายใต้ สภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า สานักงานเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลวัด-โบสถ์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวัดโบสถ์ สถานีอนามั ยตาบล
ท้อแท้ สถานีอนามัยบ้ านนา้ คบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต ๓ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ศูนย์บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้ านวัดโบสถ์ (บารุงวุฒิวิทยา)
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) โรงเรียนชุมชนบ้ านท่างาม สถานีตารวจภูธร
วัดโบสถ์ สานักงานเกษตรอาเภอวัดโบสถ์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัดโบสถ์
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สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ วัดโบสถ์ ที่ว่าการอาเภอวัดโบสถ์ สานักงานประมงอาเภอ
วัดโบสถ์ สานักงานวัฒนธรรมอาเภอ วัดโบสถ์ สานักงานท้ องถิ่นอาเภอวั ดโบสถ์
และหน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“องค์กร กลุ่มชุมชน ” หมายถึง ชุมชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ หรือ
กลุ่มของประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากรัฐ หรือ
ตามพระราชบัญญัติท่เี กี่ยวข้ อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน และ
สาธารณะ
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ประชาชนพึงสานึกใน
จิตใจตนในเรื่องความจริง ความดีงาม และใช้ เป็ นหลักดาเนินชีวิต
“จริ ย ธรรม” หมายความว่ า แนวทางแห่ ง ความประพฤติ ท่ียึ ด หลั ก
คุณธรรม
“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดาเนินอยู่
อย่างสม่าเสมอ
“วัฒ นธรรม” หมายความว่ า วิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความดี ง ามและประพฤติ
ปฏิบัติสบื ต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดย
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและธรรมชาติใน เทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดารงชีวิตและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึ งระดั บ รั ฐ ในทางสายกลาง มีค วามพอประมาณ มีเหตุ ผ ล มีค วามรอบคอบ
ระมัดระวังมีสติและปั ญญา มาใช้ ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน
เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้ างขวางทั้งด้ านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี

-๗-

“การมีส่วนร่ วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใด ๆ ใน
ลักษณะของการร่ วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสินใจ ร่ วม
ดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ
“จิตสานึกสาธารณ” หมายความว่า จิตใจที่คานึงถึงประโยชน์ของผู้อ่นื
มีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยยึดความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้งั เพื่อ
ไม่ให้ เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อส่วนรวม
“การสร้ า งเสริ มสุข ภาพ” หมายความว่ า การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภายใต้ การจัดสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
“พาหะนาโรค” หมายความว่า ตัวการที่นาโรคมาติดต่อสู่ผ้ ูอ่นื
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจาก
สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จากัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็ นมนุ ษย์
หรือไม่กต็ าม
“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความ
เสื่อมโทรมของร่ างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่ น
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง
โรคประสาท โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดในสมองตีบและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ
“ภาคี เครื อ ข่ า ย” หมายความว่ า หน่ วยงานทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ที่มีความสนใจและสมัครใจร่วมดาเนินกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพของ
ชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ “จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ท่มี ีจิตใจอันเสียสละพร้ อม
ช่วยเหลือผู้อ่นื โดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด
“สมั ช ชาสุข ภาพ”หมายความว่ า การจั ด ให้ มี เ วทีแ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ

-๘-

“การแพทย์แผนไทย”
หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้หรื อตาราการแพทย์แบบไทยที่ไ ด้ ส่ังสม ถ่ ายทอดและพั ฒนาสืบต่ อกันมา
หรื อตามการศึก ษาจากสถานศึกษาที่รับรองโดยกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบโรค
ศิ ล ปะ ทั้ง นี้ ให้ ครอบคลุ ม การใช้ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ บ างอย่ า ง
ประกอบการวินิจฉัยและการบาบัดโรคตามที่กฎหมายกาหนด
“การแพทย์พ้ ืนบ้ าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้
หรื อ ต าราการแพทย์ พ้ ื นบ้ า นที่ไ ด้ ส่ัง สม ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาสืบ ต่ อ กัน มา ซึ่ ง มี
ลักษณะเฉพาะที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรม จารีตประเพณีและทรัพยากรของวัดโบสถ์
“การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้ทางการแพทย์ท่นี อกเหนือจากการแพทย์แผนปั จจุ บัน การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พ้ ืนบ้ าน“เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ” หมายความว่า การผลิตทาง
การเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ ปุ๋ยเคมีสงั เคราะห์ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่
กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษพืช มูล
สัตว์ พื ชตระกูลถั่ว ปุ๋ ยพื ชสด เศษซากพืชซากเหลือทิ้งต่ าง ๆ รวมไปถึงการใช้
หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธชี ีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาหรับ
เป็ นแหล่ งธาตุอาหารของพืช รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชต่ างๆ เช่ น แมลง โรคพื ช
และวัชพืช
“ละเมิด” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อตกลง
ของชุมชน ที่กระทาโดยเจตนาหรือโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูอ่นื
หรือส่วนรวม
“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้ อตกลงทางสังคมที่รับทราบ
เป็ นวงกว้ างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน
มีความมุ่งหมายให้ มี
การปฏิบัติตามข้ อตกลงนั้น
“คณะกรรมการธรรมนู ญสุข ภาพเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ ” หมายถึ ง
บุ ค คลที่เ ป็ นตั ว แทนจาก หน่ ว ยงานรั ฐ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น ภาควิ ช าการ/วิ ช าชี พ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในเครือข่ายเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ร่ วมคิด ร่วม
ทา ร่วมสร้ าง และร่วมรับผิดชอบการจัดทาธรรมนูญสุขภาพในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์

-๙-

ข้อที่ ๔
ธรรมนูญฉบับนี้ใช้ เป็ นกรอบและแนวทางการดารงชีวิต การ
ด าเนิ น งานของชาวเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ หน่ ว ยงานรั ฐ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น ภาค
วิช าการ/วิ ช าชี พ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสัง คม ในเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์
อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่นๆ ที่
เข้ า มาด าเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในพื้ นที่เ ทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ อ าเภอวั ด โบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๕ ชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ร่ วมสร้ า งสุข ภาพตนเอง ครอบครั ว
ชุมชน จากความเข้ าใจ รู้รัก สามัคคี พัฒนาให้ เป็ นเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรม
ประเพณี มีภมู ิทศั น์สวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวไกลการศึกษา สุขภาพ
แข็งแรง สิ่งแวดล้ อมไม่เป็ นมลพิษ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ชุมชนเข้ มแข็ง
เพื่อให้ เกิดสังคม สุขภาวะดีถ้วนหน้ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวดที่ ๒
การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๖ คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์มีคุณธรรม จริยธรรมประจาใจ โดยการ
รักษาศีล มีจิตสานึกสาธารณะ ยิ้มแย้ มแจ่มใส และ มีสขุ ภาวะดี
ข้อที่ ๗ คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ดารงรักษาเอกลักษณ์ของคนวัดโบสถ์
อนุรักษ์ภาษาท้ องถิ่น รักถิ่นฐาน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย
ข้อที่ ๘ คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ มีบ้านและชุ มชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย
ปลอดโรค และจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีต่อสุขภาพ
หมวดที่ ๓
การจัดระบบสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ต่อสุขภาวะชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๙ จัดสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื้อต่อสุขภาพ
ข้อที่ ๑๐ ระบบส่งต่อที่มีมาตรฐาน ประชาชนเข้ าถึงบริการได้ ทุกกลุ่มตาม
ความประสงค์
ข้อที่ ๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย

- ๑๐ -

ข้อที่ ๑๒ ให้ กองทุนสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ใช้ ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้
เป็ นแผนแม่บทในการดาเนินงาน
หมวดที่ ๔
การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ สุขภาวะชาวเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๑๓ ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกูล กลิ่น การเผา ควัน ความเร็วรถ เสียง ฝุ่ น
ละออง ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ท่กี าหนดร่วมกัน
ข้อที่ ๑๔ ควบคุมป้ องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นาและเป็ นพาหะนา
โรคมาสู่ชุมชน
ข้อที่ ๑๕ ป้ องกันภัยจากการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต การบริโภคใน
ชีวิตประจาวัน
ข้อที่ ๑๖ ควบคุ ม และป้ องกัน อุ บั ติ ภั ย และภัย ธรรมชาติ ใ นพื้ นที่เทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๑๗ ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๑๘ สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมกับครัวเรือนในการเฝ้ าระวังป้ องกัน ภัย
พิบัติและโรคติดต่อในชุมชน
หมวดที่ ๕
การควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและการติดตาม ประเมินผล
ข้อที่ ๑๙ พัฒนาบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สร้ างความ
ประทับใจ และมีมาตรฐานการให้ บริการอย่างเสมอภาค
ข้อที่ ๒๑ สนับสนุนให้ มีการติดตามประเมินผล และนาผลสรุปมาปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๒๒ มีระบบการคืนข้ อมูลให้ แก่ชุมชนที่เหมาะสม และชุมชนนาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ได้ จริง

- ๑๑ -

หมวดที่ ๖
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ข้อ ที่ ๒๓ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ องค์ ค วามรู้ แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง
ข้อ ที่ ๒๔ สร้ างอาสาสมั ค รชุ ม ชนในการดู แ ล เด็ก คนพิ ก าร คนชรา
ผู้ด้อยโอกาสให้ เหมาะสมเข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพ
ข้อ ที่ ๒๕ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิด อาสาสมั ค รชุ ม ชน เช่ น อสม. น้ อ ย
ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ท่มี ีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ
ข้อที่ ๒๖ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเยาวชน ให้ มีส่วนร่ วมในงานสุขภาพ และ
การสร้ างสุขภาวะ
ข้อที่ ๒๗ สร้ างภาคีเครื อข่ายด้ านสุขภาพ สุขภาวะ กับหน่ วยงาน องค์กร
ต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน
ข้อที่ ๒๘ สนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนร่ ว มเป็ นภาคี เครื อ ข่ า ยในการสร้ า ง
สุขภาพ การป้ องกัน ควบคุโรค และการออกกาลังกาย
หมวดที่ ๗
การคุม้ ครองสิทธิ ของผูบ้ ริโภค
ข้อที่ ๒๙ จัดให้ มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผ้ ูบริโภค โดยคณะกรรมการ ฯ
ต้ องประกอบด้ วยภาคประชาชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๕
ข้อที่ ๓๐ ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ ตรวจผลิตภัณฑ์สินค้ า อาหารและการ
บริ ก าร และรายงานผลเสีย ที่ก ระทบต่ อผู้ บริ โภคและชุ มชนต่ อหน่ วยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้ อง และชุมชนต้ องให้ ความร่วมมือทุกขั้นตอน
หมวดที่ ๘
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ และบริการข้อมูล
ข้อที่ ๓๑ จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
และสุขภาวะ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยช่องทางที่หลากหลาย อย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อที่ ๓๒ จัดให้ มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้ างสุขภาวะชาวเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้อ ที่ ๓๓ ให้ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ กลางมี ห น้ าที่ใ นการส ารวจ น าเข้ า ข้ อ มู ล และ
วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอหรื อส่งมอบข้ อมูลต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ต้องการ
เป็ นระยะ
ข้อที่ ๓๔ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ วยงาน องค์ ก ร กลุ่ ม ชุ มชน เกิด การ
เรียนรู้และสร้ างกระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๓๕ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชน ต้ องร่วมกันจัดให้ มีสมัชชาสุขภาพอย่าง
น้ อยปี ละ ๑ ครั้ง
หมวดที่ ๙
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ที่ ๓๖ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ความรู้ ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ส่งเสริมบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างด้ านการผลิตเอง ใช้ เอง กินเอง อย่ างเป็ นรูปธรรม
โดยเน้ นการใช้ เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ข้อที่ ๓๗ สนับสนุนการตลาด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่วมกัน
บริโภคผลผลิตที่เป็ นของชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๓๘ ร่วมกันส่งเสริมให้ เกิดสัมมาชีพและการพึ่งตนเองให้ ครอบคลุมทั่ว
พื้นที่
หมวดที่ ๑๐
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
ข้อที่ ๓๙ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย เพื่อสร้ างสุขภาวะ
ข้อที่ ๔๐ สถานบริ การสาธารณสุขทุกระดับในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๔๑ ชุมชนมีการดาเนินงานครอบครัวอบอุ่น
ข้อที่ ๔๒ ให้ มีการสืบค้ นข้ อมูล การฟื้ นฟู การถ่ายทอด การอนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ดี ีงามของวัดโบสถ์
ข้อที่ ๔๓ สร้ างจิตสานึกสาธารณะ มีนา้ ใจ เสียสละ สามัคคี โดยยึดหลักธรรม
ของศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นที่ต้งั
ข้อที่ ๔๔ ให้ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม ให้ มีหน้ าที่ส่งเสริมศีลธรรมแก่
ชุมชน สนับสนุน และปกป้ องคนดีให้ ได้ ทาความดีเพื่อประโยชน์แก่สงั คมชาวเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์
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หมวดที่ ๑๑
การระดมทรัพยากรและสนับสนุ นงบประมาณ การดาเนินงานด้านสุขภาพ
ข้อที่ ๔๕ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์จัดสรรและสรรหา งบประมาณ ด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้ องกันควบคุมโรค การฟื้ นฟูสภาพ รวมถึง
การสร้ างแกนนาสุขภาพให้ แก่ชุมชน
ข้อที่ ๔๖ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์จัดให้ มีสถานที่ออกกาลังกายที่เหมาะสม
ตามวัย
ข้อที่ ๔๗ เครือข่ายสุขภาพสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริม
สุขภาพ การออกกาลังกาย การป้ องกันควบคุมโรค การฟื้ นฟูสภาพ รวมถึงการสร้ าง
แกนนาสุขภาพให้ แก่ชุมชน
ข้อที่ ๔๘ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ าน
การส่งเสริมสุขภาพ
หมวดที่ ๑๒
สานักธรรมนู ญสุขภาพ
ข้อที่ ๔๙ ให้ สานักธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ซึ่งเป็ นองค์กร
ชุมชน กากับดูแลและขับเคลื่อนให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพ เป็ นเจ้ าภาพหลักใน
การจัด ตั้ งองค์ก รและคณะกรรมการอิส ระตามธรรมนู ญสุขภาพและจัด ทาตั วชี้ วัด
สุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาวะ โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ข้อที่ ๕๐ การบริหารจัดการสานักธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับของสานักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้อที่ ๕๑ กรณีท่ีมีก ารละเมิ ด ธรรมนู ญ สุข ภาพฉบับ นี้ ให้ ส านั ก ธรรมนู ญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ นาประเด็นดังกล่าวเข้ าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ประจาปี และเสนอให้ ใช้ มาตรการทางสังคม
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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บทเฉพาะกาล
ข้อที่ ๕๒ การแก้ ไขเพิ่มเติมธรรมนู ญสุขภาพฉบับนี้ ให้ กระทาโดยขั้นตอน
เดียวกันกับการจัดทา หรือผ่านสมัชชาสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ การเสนอต้ อง
ดาเนินการโดยยึดหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และผ่านการปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสานักธรรมนู ญ สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์อย่างน้ อย ๑ ครั้ง และ
แจ้ งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชนให้ ทราบ ก่อนการจัดสมัชชา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
มติแก้ ไขเพิ่มเติมต้ องมีผ้ ูเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้เข้ าร่ วมสมัชชาเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์

