(ร่ าง)
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ พ.ศ. ๒๕๕๗
**********************
ตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
สุ ขภาพแห่งชาติได้จดั ทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกาหนดหลักการมีส่วน
ร่ วม การเปิ ดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน ใช้ขอ้ มูลวิชาการและการจัดการความรู ้เป็ นฐาน
สาคัญ เพื่อให้ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติ สะท้อนเจตนารมณ์และเป็ นพันธะร่ วมกันของสังคม
ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็ นฐานอ้างอิง ในการกาหนดทิศทางและเป้ าหมายของระบบสุ ขภาพในอนาคต
ทั้งนี้ ภาคีเครื อข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่
ขัดหรื อแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา และภาคีเครื อข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผูเ้ กี่ยวข้อง จึง
กาหนดข้อตกลงไว้ดงั นี้
ข้ อ ๑ ธรรมนู ญนี้ เรี ยกว่า “ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้ อ 2 นิยามศัพท์
“สุ ขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
“ปัญญา” หมายความว่า ความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความ
ชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่ ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วญ
ิ ญูชนพึงสานึกในจิตใจของตน ในเรื่ องความจริ ง
ความดี ความงาม และใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวติ
“จริ ยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยดึ หลักคุณธรรม
“มนุษยธรรม” หมายความว่า ธรรมของคน ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุ ณา เป็ นต้น
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดารงอยู่ และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ความพอเพียงหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก

ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฏีและนักธุ รกิจในทุกระดับให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม
ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี
“ธรรมาภิบาล” หมายความว่า คุณลักษณะของการบริ หารหรื อการปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุม้ ค่า ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความ
จาเป็ น มีการปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ต้องยึดหลักการมีส่วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ หลักประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล และหลักนิติธรรม
“การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” หมายความว่า การกระทาที่มุ่งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคคลมี
สุ ขภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
“นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรื อแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรื อเชื่ อว่า
ควรจะดาเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่กาหนดมาจากรัฐด้วย
“ การมีส่วนร่ วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆในลักษณะของ
การร่ วมรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนิ นการ ร่ วมรับประโยชน์
ร่ วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
“การป้ องกันโรค” หมายความว่า การกระทาหรื องดกระทาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิด
การเจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคและการป้ องกันไม่ให้กลับเป็ นซ้ าในกรณี ที่หายจากการเจ็บป่ วยหรื อเป็ น
โรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๓ ระดับ คือ การป้ องกันก่อนการเกิดโรคหรื อก่อนการเจ็บป่ วย การ
ป้ องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรื อเจ็บป่ วยขึ้นแล้ว และการป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพเมื่อหายจากการ
เจ็บป่ วยแล้ว
“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตรายต่างๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากการปนเปื้ อนของสารต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมและอาหาร และโรคอื่นๆ
ที่สามารถลดความสู ญเสี ยสุ ขภาพ ชีวติ และทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ
“การป้ องกันและการควบคุมปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพ” หมายความว่า การจัดการกับปั จจัยต่างๆ
ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ เชื้อโรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ
รวมทั้งระบบต่างๆในสังคมเพื่อควบคุมปั จจัยดังกล่าว ให้มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพน้อยที่สุด รวมทั้งการสร้าง
ปั จจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพด้วย
“การบริ การสาธารณสุ ข” หมายความว่า การบริ การต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบาบัดสภาวะความเจ็บป่ วย
และการฟื้ นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
“คุณภาพบริ การสาธารณสุ ข” หมายความว่า คุณลักษณะของบริ การสาธารณสุ ขที่อยูบ่ นพื้นฐาน
ขององค์ความรู ้ท้ งั ด้านมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ และพื้นฐานด้านคุณธรรม
และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
“การบริ การสาธารณสุ ขที่มีหวั ใจของความเป็ นมนุษย์” หมายความว่า การบริ การสาธารณสุ ข
ที่มีความเอื้ออาทร ความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุ ขและประชาชน โดยมุ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสุ จริ ต ปราศจากการครอบงาของ
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ
“การบริ การสาธารณสุ ขปฐมภูมิ” หมายความว่า การบริ การสาธารณสุ ขที่เน้นบริ การบุคคล
ครอบครัว และชุมชน มีความเข้มข้นในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง มุ่งเน้นในมิติของ
มนุษย์และสังคม เป็ นบริ การแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันและควบคุมโรคและ
ปัจจัยที่คุกคามสุ ขภาพ รักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสมรรถภาพ บริ การเป็ นองค์รวม เชื่อมโยงใกล้ชิด
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ สถานบริ การ ชุมชนและครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับระบบบริ การสาธารณสุ ข
ระดับอื่นๆ และกับชุมชนเพื่อส่ งต่อความรับผิดชอบการให้บริ การระหว่างกันและกันเป็ นอย่างดี
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ” หมายความว่า องค์ความรู ้ ความคิด ความเชื่อ และความ
ชานาญในการดูแลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสื บต่อกันมาในท้องถิ่น
ซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ประชาชนและชุมชน
ใช้ในการดูแลสุ ขภาพอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้หรื อตาราการแพทย์
แบบไทยที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสื บต่อกันมา หรื อตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่รับรองโดย
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
บางอย่างประกอบการวินิจฉัยและการบาบัดโรคตามที่กฎหมายกาหนด
“การแพทย์พ้นื บ้าน” หมายความว่า การดูแลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และ
พัฒนาสื บต่อกันมาซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และทรัพยากรของ
ชุมชนท้องถิ่น และเป็ นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นนั้น
“การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ” หมายความว่า การดูแลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้ทางการแพทย์
ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้นื บ้าน
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันเนื่ องจากการมีผลประโยชน์
หรื อมีค่านิยมร่ วมกัน หรื อมีปัญหาร่ วมกัน หรื ออาศัยอยูใ่ นอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ เดียวกัน หรื อ
มีความสนใจและมีกิจกรรมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกัน

“ผูบ้ ริ โภค” หมายความว่า ผูซ้ ้ื อหรื อผูไ้ ด้รับบริ การหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวน
เพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การจากผูจ้ ดั ให้มีซ่ ึ งสิ นค้าหรื อบริ การหรื อข้อมูลข่าวสาร อันนาไปสู่
การบริ โภค และหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สินค้าหรื อผูไ้ ด้รับบริ การโดยชอบ แม้มิได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าตอบแทน
ก็ตาม
“การสร้างความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ” หมายความว่า การสร้างความรู ้จากการปฏิบตั ิ การจัดการ
ความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสั่งสมความรู ้และประสบการณ์ การศึกษาวิจยั การสังเคราะห์ความรู ้
และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและระบบสุ ขภาพ
“การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ” หมายความว่า การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ที่หน่วยงานของรัฐและภาคส่ วนต่างๆ จัดทาขึ้น เพื่อเผยแพร่ และสื่ อสารกับประชาชนด้วยรู ปแบบและ
ช่องทางต่างๆ
“ บุคลากรด้านสาธารณสุ ข ” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขที่มีกฎหมาย ระเบียบหรื อ
ข้อกาหนดรองรับ
“ กาลังคนด้านสุ ขภาพ” หมายความว่า บุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การรักษาพยาบาล การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้าน
สาธารณสุ ข ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุ ข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุ ขภาพต่างๆ แกนนาและเครื อข่ายสุ ขภาพ
ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
“ระบบการเงินการคลังด้านสุ ขภาพ” หมายความว่า การจัดการทางการเงินการคลัง โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะและหลักประกันการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขอย่างถ้วนหน้า และ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

หมวด ๑
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุ ขภาพ
ข้อ ๑ ทุกภาคส่ วนและประชาชน ในตาบลเกาะไร่ มีหน้าที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสุ ขภาพ จากแนวทางบริ โภคนิยมไปสู่ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการดาเนิ นชีวติ ตามวิถี
ไทยมุสลิม “ยึดหลักการแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ซล.” ส่ วนไทยพุทธใช้แนวทางวิถีพุทธ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสุ ขภาพทางกาย ทางจิต ปัญญาและสังคม
ข้อ ๒ คนตาบลเกาะไร่ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในเรื่ อง “การให้ความสาคัญด้านสุ ขภาพเทียบเท่า
ด้านการประกอบอาชีพและสังคม”
หมวด ๒
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และเป้ าหมายของระบบสุ ขภาพ
ข้อ ๓ ระบบสุ ขภาพจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล
ความรู ้และปัญญา
ข้อ ๔ ระบบสุ ขภาพจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวติ และวัฒนธรรมชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ยึดหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ มการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มการ
พึ่งตนเองและยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๕ ระบบสุ ขภาพจะต้องเกื้อหนุน ส่ งเสริ ม และเอื้ออานวยให้บรรลุเป้ าหมายแห่งสิ ทธิ และ
หน้าที่ดา้ นสุ ขภาพทุกประการตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อ ๖ เป้าหมายด้านสุ ขภาพของคนตาบลเกาะไร่ คือร่ วมกันป้ องกันโรคและสร้างเสริ มสุ ขภาพทุก
ครัวเรื อนเมื่อเจ็บป่ วยต้องได้รับการดูแลทันท่วงที
ข้อ ๗ กรอบเวลาเป้ าหมายของธรรมนูญฉบับนี้ เป็ นภาพรวมของระบบสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ตาม
ธรรมนู ญสุ ขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ.๒๕๕๒
หมวด ๓
การจัดให้ มีหลักประกันและความคุ้มครองให้ เกิดสุ ขภาวะ
ข้อ ๘ จัดให้มีการป้ องกันภัยจากการประกอบอาชีพและ เตรี ยมพร้อมรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและ
อุบตั ิเหตุร้ายแรงที่มีความเสี่ ยงและคาดว่าจะเกิดในพื้นที่ตาบลเกาะไร่
ข้อ ๙ คนในตาบลเกาะไร่ ตอ้ งได้รับการคุม้ ครองหลักประกันสุ ขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน
โดยเฉพาะชุดสิ ทธิประโยชน์ ถือว่าเป็ นหน้าที่ของประชาชน เน้นประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปต้องได้รับการ

ตรวจน้ าตาลในเลือดและวัดความดันโลหิต ปี ละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง สตรี อายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ต้องได้รับการตรวจ
มะเร็ งปากมดลูกและเต้านม ปี ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๐ การสร้างหลักประกันและความคุม้ ครองดังกล่าว ให้ดาเนินการภายใต้การมีส่วนร่ วมอย่าง
สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทร จากทุกภาคส่ วน โดยผ่านกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
หมวด ๔
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ข้อ ๑๑ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ร่ วมกับทุกภาคส่ วน สร้างระบบเตือนภัย
ด้านสุ ขภาพ ที่ประชาชนยอมรับ และนาไปใช้ได้จริ ง ในพื้นที่ตาบลเกาะไร่ ได้แก่การจัดตั้งหมู่บา้ นลดเสี่ ยง
ลดโรค ,การปรับพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร/ออกกาลังกาย , และสนับสนุนการบริ โภคข้าวกล้อง
ข้อ ๑๒ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) อย่างต่อเนื่ อง โดยการอบรมฟื้ นฟูความรู ้ อสม. เดือนละ
๑ ครั้ง
ข้อ ๑๓ อบต.เป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการ
สร้างสุ ขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง ตามหลัก ๓ อ. และวัดรอบเอวประชาชนอายุ
๑๕ ปี ขึ้นไป ปี ละ ๒ ครั้ง
หมวด ๕
การป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยทีค่ ุกคามสุ ขภาพ
ข้อ ๑๔ ทุกครัวเรื อนจะร่ วมกันทาลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย ทั้งในและบริ เวณบ้านของ
ตนเอง เพื่อให้บา้ นปลอดลูกน้ ายุงลาย
ข้อ ๑๕ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ต้องจัดดาเนินการให้ทุกภาคส่ วนร่ วมจัดทาแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วม และให้
เชื่อมโยงและประสานสอดคล้องในทุกระดับ โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นกลไกหลัก ปี ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๖ อบต.เกาะไร่ ส่งเสริ มให้ประชาชนมีการรวมตัวกันและมีส่วนร่ วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบต่อสุ ขภาพ เพื่อปกป้องสิ ทธิของชุมชนจากการดาเนินตาม โครงการ หรื อกิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ชุมชน และจัดให้มีกลไกการรับเรื่ องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และแก้ไขปั ญหาได้
ทันท่วงที
ข้อ ๑๗ ให้ทุกภาคส่ วนมีหน้าที่ในการรณรงค์ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีภูมิคุม้ กัน และสนับสนุนให้

ชุมชนมีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายเพื่อการดาเนินชีวิต และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ปลอดภัยจากโรคและปัจจัย
ที่คุกคามสุ ขภาพอย่างรู ้เท่าทัน
หมวด ๖
การบริการสาธารณสุ ขและการควบคุมคุณภาพ
ข้อ ๑๘ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ส่ งเสริ มการบริ การสาธารณสุ ขปฐมภูมิ เพื่อ
ให้บริ การครอบคลุมประชากรอย่างทัว่ ถึง โดยสถานบริ การสาธารณสุ ขปฐมภูมิตอ้ งสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการทางานเชิงรุ กในการ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนร่ วมกับท้องถิ่น ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมต่อกับระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับอื่น โดยมีระบบการส่ งต่อที่มี
ประสิ ทธิภาพ ตามมาตรฐานหน่วยบริ การปฐมภูมิ
ข้อ ๑๙ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการจัดบริ การ
สาธารณสุ ขที่จาเป็ น เร่ งด่วน กรณี เกิดภัยพิบตั ิตามธรรมชาติหรื อโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรง เช่น การระบาดของ
โรคอุบตั ิใหม่และหรื อโรคอุบตั ิซ้ า
ข้อ ๒๐ อบต.เกาะไร่ และหรื อกองทุนสุ ขภาพตาบลสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริ การ
สาธารณสุ ขสาหรับประชากรกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และมีขอ้ จากัดในเข้าถึงการบริ การสาธารณสุ ข ได้แก่ เด็ก
เยาวชน สตรี ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม อย่างเป็ นระบบ ครบวงจร และมี
ประสิ ทธิภาพ โดยผ่านกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
ข้อ ๒๑ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ขที่มีหวั ใจความ
เป็ นมนุษย์อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดบริ การ
สาธารณสุ ขในรู ปแบบของอาสาสมัครอื่นๆ เช่นจิตอาสา โดยมุ่งเน้นบริ การสาธารณสุ ขที่มุ่งประโยชน์
สาธารณะ
ข้อ ๒๒ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ สนับสนุนให้มีการรณรงค์ ให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่ประชาชน และบุคลากรด้านสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานความเข้าใจถึงข้อจากัดต่างๆ ของการบริ การสาธารณสุ ข และความเป็ นไปได้อนั
อาจเป็ นเหตุให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ รวมถึงความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนเพื่อลดเหตุไม่พึงประสงค์และการ
เยียวยาปั ญหาร่ วมกันอย่างสมานฉันท์โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
ข้อ ๒๓ อบต.เกาะไร่ สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ให้
มีเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริ การปฐมภูมิ

หมวด ๗
การส่ งเสริม สนับสนุน การใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ การแพทย์ แผนไทย
การแพทย์พืน้ บ้ านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ข้อ ๒๔ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ และกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบล ส่ งเสริ ม
สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ข้อ ๒๕ อบต.เกาะไร่ และกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบล จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์ แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ อย่าง
พอเพียง เพื่อการสร้างและจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบ ในการศึกษาวิจยั การผลิตและพัฒนาบุคลากร
หมวด ๘
การคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อ ๒๖ จัดให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคระดับตาบล โดยเน้นหนักที่สุขภาพประชาชน โดย
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและกองทุนสุ ขภาพตาบล สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
ข้อ ๒๗ ร้านค้าในเขตตาบลเกาะไร่ ตอ้ งเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพื่อการ
ควบคุมดูแลตามข้อตกลงร่ วมกัน เน้นการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่ถูกต้องปลอดภัย ลด หรื อหลีกเลี่ยงการ
จาหน่ายสิ นค้าทาลายสุ ขภาพ
ข้อ ๒๘ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม ต้องได้รับความ
คุม้ ครองเป็ นพิเศษตามสิ ทธิที่กฎหมายบัญญัติ และต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวติ รู ้เท่าทันสื่ อ มี
ส่ วนร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้การสื่ อสารให้ขอ้ มูล ต้องมีความเหมาะสมตามวัย และสภาพของ
บุคคล เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดทาโครงการแก้ไขปั ญหาในกลุ่ม
ดังกล่าว ไม่นอ้ ยกว่า ๑ โครงการ ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
ข้อ ๒๙ อบต.เกาะไร่ กาหนดนโยบาย และศึกษาความจาเป็ นในการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น เพื่อเป็ น
กลไกในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยใช้หลักการของสมัชชาสุ ขภาพ

หมวด ๙
การสร้ างและเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้านสุ ขภาพ
ข้อ ๓๐ อบต.เกาะไร่ /โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ /กองทุนสุ ขภาพตาบล มีบทบาทใน
การสร้างความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมให้แก่กลุ่มองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่ วมในการสร้าง การจัดการ การสื่ อสารและการเผยแพร่ ความรู ้ โดยร่ วมกับทุกภาคส่ วนจัดงานมหกรรม
สุ ขภาพ ปี ละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๓๑ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ เป็ นแกนนาให้หน่วยงานของรัฐส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความสามารถสร้าง จัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพ และสนับสนุนให้เกิดช่อง
ทางการเรี ยนรู ้และการสื่ อสารที่เหมาะสมและหลากหลายในชุมชน
ข้อ ๓๒ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และชุมชน มีส่วนร่ วมลงทุน ในการสร้าง การจัดการ การสื่ อสารและการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพ
ข้อ ๓๓ ให้ทุกครัวเรื อนถือเป็ นหน้าที่ในการมีตวั แทนเข้าร่ วมประชาคมหมู่บา้ นในแต่ละเดือน อย่าง
น้อยปี ละ ๔ ครั้ง
ข้อ ๓๔ อบต./โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ สร้างระบบตรวจสอบ กลัน่ กรอง และ
ติดตามการสื่ อสารและการเผยแพร่ ความรู ้ ด้านสุ ขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
หมวด ๑๐
การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
ข้อ ๓๕ อบต.เกาะไร่ สนับสนุนระบบการผลิตที่ให้ บุคคลจากชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ให้มีโอกาสเข้า
ศึกษาและพัฒนา เพื่อกลับไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
เกาะไร่ ท้องถิ่นของตนเอง

หมวด ๑๑
การเงินการคลังด้ านสุ ขภาพ
ข้อ ๓๖ ให้ อบต.เกาะไร่ สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ โดย
การมีส่วนร่ วมของหน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพการป้ องกันและ

ควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุ ขภาพ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผลและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
หมวดที่ ๑๒
สานักธรรมนูญสุ ขภาพ
ข้อ ๓๗ ให้จดั ตั้งสานักธรรมนูญสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ณ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเกาะไร่
โดยคณะกรรมการธรรมนูญสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ กากับ ดูแล และขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามธรรมนูญสุ ขภาพ
ข้อ ๓๘ การบริ หารจัดการโดยสานักธรรมนูญสุ ขภาพตาบลเกาะไร่ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของสานักธรรมนูญสุ ขภาพที่จะจัดทาขึ้นภายหลัง
หมวดที่ ๑๓
หมวดเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนู ญสุ ขภาพฉบับนี้ให้ดาเนิ นการทบทวนเมื่อดาเนิ นการไปแล้ว ๑ ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนในเขตตาบลเกาะไร่ เป็ น
หลัก โดยให้ อบต.สนับสนุนงบประมาณในการทบทวนปรับปรุ ง แก้ไขทุกๆปี

