ธรรมนูญสุขภาพตาบลสองคลอง
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรี ยกว่า ธรรมนูญสุ ขภาพตาบลสองคลอง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อที่ ๒ ในธรรมนูญนี้ มีนิยามศัพท์ ดังนี้
-ธรรมนูญ หมายความว่า กฎหมายที่จดั ระเบียบองค์กรให้เป็ นระเบียบแบบแผน
-สุ ขภาพ หมายความว่า ภาวะของประชาชนชาวตาบลสองคลองที่สมบูรณ์ท้ งั กาย ใจ
สติปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
-สถานบริ การของรัฐ หมายถึง สถานศึกษาในตาบลสองคลองระดับประถมและ
มัธยมศึกษา โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพสองคลอง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพแสม
ขาว
-หน่วยงานนอกพื้นที่ หมายถึง หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ต้ งั อยูภ่ ายนอกพื้นที่ตาบลสอง
คลองและเข้าร่ วมหรื อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆในตาบลสองคลอง
-องค์กร กลุ่มชุมชน หมายถึง องค์กร หรื อกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้ง
จากหน่วยงานของรัฐ หรื อ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรื อก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่
-คุณธรรม” หมายถึง คุณความดีที่วญ
ิ ญูชนพึงสานึกในจิตใจตนในเรื่ องความจริ ง ความดี
ความงาม และใช้เป็ นหลักดาเนินชีวติ
-จริ ยธรรม” หมายถึง แนวทางแห่งความประพฤติที่ยดึ หลักคุณธรรม ความดีงาม

-เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง แนวทางปฏิบตั ิที่ยดึ หลักความพอเพียง มีเหตุผล มีระบบ
ภูมิคุม้ กันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
-การมีส่วนร่ วม หมายถึง ทุกคนมีการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
-จิตสานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจที่คานึงถึงประโยชน์ของผูอ้ ื่น และให้ความสาคัญต่อ
ผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั
-วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวติ ของสังคมที่ดาเนินร่ วมกัน ทั้งความรู ้สึกนึกคิด ความเป็ นอยู่
การทามาหากิน โดยสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตาบล
-ประเพณี หมายถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดานินอยูเ่ ป็ นประจา
-การสร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การกระทาที่มุ่งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคคลครอบครัว และชุมชน
-การป้องกันโรค หมายถึง การกระทาหรื องดกระทาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการ
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็ นซ้ าในกรณี ที่หายจากการเจ็บป่ วยหรื อ
เป็ นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรื อก่อนการ
เจ็บป่ วย การป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรื อเจ็บป่ วยขึ้นแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้ นฟู
สภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคแล้ว
-เกณฑ์การประเมิน หมายถึง ตัวกาหนดที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับประเมินผลการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
-ผูด้ อ้ ยโอกาส หมายถึง ประชาชนที่เป็ นพี่นอ้ งของพวกเรา แต่อยูใ่ นสถานะยากลาบาก
ในการดารงชีวติ ทั้งฐานะ ที่อยูอ่ าศัย ความรู ้ และสุ ขภาพ

-ภาคีเครื อข่าย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรกลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดาเนิน
กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ สุ ขภาวะชุมชนในพื้นที่ตาบลสองคลอง
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู ้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่สร้างสมและถ่ายทอด
กันมาในแต่ละรุ่ นของชุมชนท้องถิ่น
-สมัชชาสุ ขภาพ หมายถึง การจัดให้มีเวทีพูดคุย ปรึ กษา และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อใช้
และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ
-เกษตรอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ หมายถึง การเกษตรที่มีความเข้าใจในระบบการใช้สารเคมี
ต่าง ๆ ทางการเกษตร และมีจิตสานึกที่คานึงถึงความปลอดภัยในการบริ โภค
ข้ อที่ ๓ ธรรมนูญนี้มีผลให้ใช้กบั ประชาชน หน่วยงาน องค์กร กลุ่มของชุมชนภายในตาบลสอง
คลอง และ บุคคล หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน อื่นๆ
หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุ ขภาพตาบลสองคลอง
ข้ อที่ ๔ ร่ วมสร้างสุ ขภาพตนเอง สุ ขอนามัยครอบครัว สุ ขภาวะชุมชน จากความรักความเข้าใจ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ นิสัยสุ ขภาพ ร่ วมกันพัฒนามรดกทางธรรมชาติและ มรดก
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยพื้นฐานทางจริ ยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนในตาบลสองคลองเป็ นตาบลแห่งความสุ ข มีสุขภาพดีถว้ นหน้า
หมวดที่ ๒ การสร้ างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ต่ อสุ ขภาวะชาวตาบลสองคลอง
ข้ อที่ ๕ ชาวตาบลสองคลองมีคุณธรรม มีจริ ยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ และ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ข้อที่ ๖ มีสถานบริ การของรัฐที่มีมาตรฐานการบริ การและเอื้อต่อสุ ขภาพ
ข้อที่ ๗ มีการจัดการธรรมชาติให้ร่มรื่ น และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสุ ขภาพ

ข้อที่ ๘ ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงาม
หมวดที่ ๓ การควบคุม ป้ องกันปัจจัยทีค่ ุกคามต่ อสุ ขภาพ
ข้อที่ ๙ ควบคุมกลิ่น ขยะ สิ่ งปฏิกลู น้ าเสี ย เสี ยง ฝุ่ นละออง แสง ควัน ความเร็วรถ ให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกาหนด
ข้อ ๑o ควบคุมป้องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นาและเป็ นพาหะนาโรคมาสู่ ชุมชน
ข้อ ๑๑ ป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพและการดา รงชีวติ การบริ โภคในชีวติ ประจาวัน
ข้อ ๑๒ ควบคุมและป้องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติในพื้นที่ตาบล
ข้อ ๑๓ ควบคุมสิ่ งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพทุกประเภทให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ข้อ ๑๔ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมกับครัวเรื อนในการเฝ้าระวังป้องกัน ภัยพิบตั ิ โรคติดต่อใน
ชุมชน
หมวดที่ ๔ การบริการ ติดตาม ประเมินผล ด้ านสุ ขภาพ และสุ ขภาวะ
ข้อ ๑๕ พัฒนากระบวนการบริ การสาธารณสุ ขเชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๖ พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อ ๑๗ ให้ร่วมกันสร้างตัวชี้วดั สุ ขภาพครัวเรื อน และสุ ขภาวะชุมชน พร้อมกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินแบบมีส่วนร่ วม
ข้อ ๑๘ ส่ งเสริ มสนับสนุนและร่ วมกันออกกาลังกายในทุกรู ปแบบ ทุกกลุ่มอายุ อย่างครอบคลุม
ทัว่ พื้นที่ตาบลสองคลอง
ข้อ ๑๙ ส่ งเสริ มสนับสนุนร่ วมกันสร้างอาสาสมัครชุมชน ในการดูแล เด็ก คนพิการคนชรา
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ

ข้อ ๒o สร้างภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ สุ ขภาวะ กับหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ข้อ ๒๑ ให้มีการติดตามประเมินผล และนาผลสรุ ปรายงานการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ ๕ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข พัฒนาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ข้อที่ ๒๒ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (
อสม.) และควรทดสอบเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒๓ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครชุมชน เช่น อสม.น้อย แม่/พ่ออาสา ผูด้ ูแลกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง หรื อผูท้ ี่มีจิตอาสาในรู ปแบบต่างๆ
ข้อ ๒๔ ให้สนับสนุนและส่ งเสริ มเยาวชนได้จดั ทากิจกรรม หรื อร่ วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นสุ ขภาพ และการสร้างสุ ขภาวะ
ข้อที่ ๒๕ สนับสนุนกิจการสหกรณ์/ธนาคารชุมชน/สถาบันการเงินอื่นของตาบล ที่มีกิจกรรม
ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน
หมวดที่ ๖ การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มในตาบล
ข้อที่ ๒๖ องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องจัดสวัสดิการช่วยเหลือผูม้ ีสิทธิได้รับตามที่กฎหมาย
กาหนด หรื อตามความเหมาะสมตามคาแนะนาขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๗ การประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ และบริการข้ อมูล
ข้อ ๒๗ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพและสุ ขภาวะต่อชาว
ตาบลสองคลองอย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ข้อ ๒๘ ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในตาบลสองคลองสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
และสร้างกระบวนการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๙ ต้องจัดให้มีศูนย์ขอ้ มูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุ ขภาวะตาบลสองคลอง
ข้อที่ ๓o หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน ต้องร่ วมกันจัดให้มีสมัชชาสุ ขภาพระดับพื้นที่ตาบล
สองคลองอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
หมวดที่ ๘ เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๓๑ ต้องสนับสนุนและส่ งเสริ มความรู ้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ มบุคคลหรื อกลุ่ม
ตัวอย่างด้านผลิตเองใช้เองปลูกเองกินเองอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นเกษตรอินทรี ยป์ ลอด
สารพิษ
ข้อ ๓๒ สนับสนุนการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนคนหนองไม้แก่นและ ร่ วมกัน
บริ โภคผลผลิตที่เป็ นของชาวสองคลอง
ข้อ ๓๓ ร่ วมกันส่ งเสริ มให้เกิดสัมมาอาชีพและการพึ่งพาตนเองให้ครอบคลุมทัว่ พื้นที่
ข้อ ๓๔ สร้างจิตสานึกสาธารณะ มีน้ าใจ เสี ยสละ โดยยึดหลักธรรมของศาสนาเป็ นที่ต้ งั
หมวดที่ ๙ การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ข้อที่ ๓๕ ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่ วมกันสนับสนุนด้าน
การเงิน เพื่อดาเนินการสร้างเสริ มสุ ขภาวะตามธรรมนูญสุ ขภาพฉบับนี้ตามสมควร
ข้อที่ ๓๖ ให้องค์การบริ หารส่ วน ตาบลสองคลอง หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตาบล
สองคลอง ได้ร่วมกันเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาวะ ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วน ตาบล
สองคลอง เพื่อใช้เป็ นข้อกาหนด ที่มีกฎหมายรองรับบังคับใช้ในบางกรณี ภายในพื้นที่ตาบลสอง
คลอง
หมวดที่ ๑o กลุ่มธรรมนูญสุ ขภาพ
ข้อที่ ๓๗ ให้กลุ่มธรรมนูญสุ ขภาพตาบลสองคลอง ซึ่งเป็ นองค์กรชุมชนกากับดูแลและ
ขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามธรรมนูญสุ ขภาพนี้ และเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กรและ

คณะกรรมการอิสระตามธรรมนูญสุ ขภาพ และ จัดทาตัวชี้วดั สุ ขภาพครัวเรื อน เกณฑ์การ
ประเมินสุ ขภาวะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมจากชุมชน
ข้อ ๓๘ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองคลอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริ หารจัดการตาม
แผนงาน หรื อกิจกรรมโครงการที่กลุ่มธรรมนูญสุ ขภาพกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ ๓๙ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองคลองสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการจัดตั้งกลุ่มธรรมนูญสุ ขภาพตาบลสองคลอง จนเสร็จภายในกาหนดเวลา

พฤษภาคม ๒๕๕๗

