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ขอที่ ๒ นิยามศัพท
สุขภาพ หมายความวา ภาวะของประชาชนชาวอําเภอสูงเมนที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง

ปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
สถานบริการของรัฐ หมายความถึง หนวยงานราชการสวนภูมิภาคในอําเภอสูงเมน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอสูงเมน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และหนวยราชการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

หนวยงานนอกพื้นที่ หมายความถึงหนวยราชการอ่ืนที่ต้ังอยูนอกพื้นที่อําเภอสูงเมนและเขา
รวมเปนภาคีเครือขายหรือดําเนินกิจกรรมในอําเภอสูงเมน

องคกร กลุมชุมชน หมายความถึง องคกร หรือกลุมของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดต้ัง
จาหนวยงานรัฐ หรือ ตามพระราชบัญญัติที่เก่ียวของ หรือกอต้ังกันเองภายในพื้นที่ และเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมและสาธารณะ

คุณธรรม หมายความวา คุณความดีที่วิญูชนพึงมีสํานึกในจิตใจตน
จริยธรรม หมายความวา แนวทางแหงความประพฤติอันมีแกนของคุณธรรมเปนหลักนําทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายความวา แนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล บน

พื้นฐานของความมีภูมิคุมกันทางสังคม ปรับตัวไดอยางสมดุลตามสภาวการณของโลก ประกอบองค
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม ความสันโดษ ความซื่อสัตย ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ต้ังแตระดับประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชนและระดับรัฐ

การมีสวนรวม หมายความวา การที่ทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
กิจกรรม รวมรับผิดชอบ กิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนในพื้นที่

จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจที่คํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนและใหความสําคัญตอ
ผลประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง

วัฒนธรรม หมายความถึง วิถีแหงความดีงามที่ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา บนพื้นฐานแหง
การรับรูรวมกันในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมและธรรมชาติในอําเภอ
สูงเมน

ประเพณี หมายความถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดําเนินอยูอยางสมํ่าเสมอ



๒
การสรางเสริมสุขภาพ หมายความวา การกระทําที่มุงสงเสริมสนับสนุนใหปจเจกบุคคล มี สุข

ภาวะทางกาย จิตใจ ปญญาและสังคม สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล การจัดสภาพแวดลอม
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมปลอดภัย เพื่อสงเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

การปองกันโรค หมายความวา การกระทําใดๆ หรืองดเวนการกระทําใดอันมีความมุงหมายให
บุคคลไมเจ็บปวย ไมกลับปวยซ้ํา หรือ ไมมีการแพรระบาดของโรค แบงเปน ๓ ระยะคือ การปองกัน
กอนการเกิดโรค กระบวนการระงับยับย้ังระหวางการเกิดโรค การฟนฟูสภาพหลังเจ็บปวยมิใหปวยซ้ํา

การควบคุมโรค หมายความวา การกระทําใดๆที่มีความมุงหมายจํากัดการเกิดโรคมิใหมีการ
แพรระบาดรวมถึงการเตรียมความพรอมในการควบคุมโรคเม่ือมีการระบาดของโรค ทั้งโรคติดตอ โรค
ไมติดตอ อันตรายจากสารเคมีตางๆสารปนเปอนในอาหาร

การควบคุมและปองกันปจจัยคุกคามสุขภาพ หมายความวา การจัดการกับปจจัยดานตางๆที่
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งมลภาวะทางเสียง กล่ิน สภาพแวดลอม ความสงบสุขของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสรางปจจัยที่
เอ้ือตอการมีสุขภาพดี

พาหะนําโรค หมายถึง ตัวการที่นําโรคมาสูคน
การบริการสาธารณสุข หมายถึง การบริการที่เก่ียวกับสุขภาพในทุกกลุมวัยรวมถึงผูดอยโอกาส

ทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การจัดการกับปจจัยคุกคามสุขภาพ การฟนฟู
สภาพความเจ็บปวย การใหบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

ผูดอยโอกาส หมายความถึง ประชาชนในอําเภอสูงเมนที่ขาดโอกาสทั้งดานสังคม การศึกษา
อาชีพ สภาพความพิการและสุขภาพ

ภาคีเครือขาย หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรชุมชน ที่มีเจตจํานงรวมดําเนิน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพสุขภาวะของประชาชนอําเภอสูงเมน

จิตอาสา หมายถึง ผูที่มีจิตใจอันเสียสละพรอมชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังรางวัลหรือสิ่งตอบ
แทนอ่ืนใด

ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง ความรู ความสามารถ ในดานตางๆที่สั่งสมกันมาทั้งที่มีบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรโดยสืบทอดตอๆกันมาในชุมชน

การจัดการความรู หมายความถึง กระบวนการใดๆที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่เปน
ประโยชนคงอยูและพรอมที่จะถายทอดแกผูอ่ืนที่ตองการ



๓
การเขาถึงขอมูล หมายถึง ชองทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชน

ขอมูลที่ตองการไดตามความประสงค
นําเขาขอมูล หมายถึง กระบวนการจัดเก็บขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในคร้ังตอไป
สมัชชาสุขภาพ หมายถึง การจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชน

ดานสุขภาพและสุขภาวะ
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ หมายถึง การทําการเกษตรโดยมีความเขาใจในการใชสารเคมี

ตางๆทางการเกษตรและมีจิตสํานึกที่คํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค
มาตรการทางสังคม หมายถึง ขอตกลงทางสังคมที่รับทราบเปนวงกวางในชุมชน อันเกิดจาก

ความตกลงของชุมชน มีความมุงหมายใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน
ละเมิด หมายถึง การใดๆ อันเปนการฝาฝนขอตกลงของชุมชน ที่กระทําลงโดยเจตนาหรือโดย

ประมาทเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือชุมชนสวนรวม
วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามความตองการ ของ

ประชาชนอําเภอสูงเมน มีวัตถุประสงคดําเนินการเพื่อสุขภาพสุขภาวะ โดยไมมีผลประโยชนทางธุรกิจ
ขอที่ ๓ ธรรมนูญน้ีมีผลใชบังคับกับประชาชน หนวยงาน องคกรชุมชน ในอําเภอสูงเมน

รวมถึง บุคคลหนวยงาน องคกรชุมชน อ่ืนๆที่เขามาดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในพื้นที่อําเภอสูงเมน

หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวอําเภอสูงเมน
ขอที่ ๔ ชาวอําเภอสูงเมน รวมสรางสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุงสูอําเภอสุขภาวะ

จากความเขาใจ ความสามัคคี ดวยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรม รักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ ๒การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงคตอสุขภาวะชาวอําเภอสูงเมน
ขอที่ ๕ มี สถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอ้ือตอสุขภาพ
ขอที่ ๖ มี การจัดสถานที่ออกกําลังที่เหมาะสมและจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ
ขอที่๗ มีระบบสงตอผูปวยที่มีมาตรฐานประชาชนเขาถึงบริการไดทุกกลุมตามความประสงค



๔
หมวดที่ ๓การควบคุมปองกันปจจัยคุกคามตอสุขภาพและการจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม

ขอที่ ๘ ควบคุม ขยะ สิ่งปฏิกูล การเผาเศษไมวัชพืชทางการเกษตร เสียง การใชเคร่ืองเสียง
การใชยานพาหนะทุกประเภท เชน ความเร็วรถ การสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดรวมกัน

ขอที่ ๙ ปองกันภัยจากการประกอบอาชีพ
ขอที่ ๑๐ ปองกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อําเภอสูงเมน
ขอที่ ๑๑ ควบคุมสิ่งเสพติดทุกประเภท การจําหนายบุหร่ี สุราใหแกเยาวชน
ขอ ๑๒ ควบคุมพาหะนําโรคในชุมชน สนับสนุนใหทุกครัวเรือนมีสวนรวมในการควบคุม

พาหะนําโรค

หมวดที่ ๔ การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพดานสุขภาพและสุขภาวะ
ขอที่ ๑๓ สนับสนุนทุกภาคสวนจัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขเชิงรุกอยางตอเน่ือง
ขอที่ ๑๔ สถานบริการสาธารณสุขตองจัดบริการใหมีมาตรฐาน ใหบริการอยางเทาเทยีมเสมอ

ภาค
ขอที่ ๑๕ สนับสนุนใหมีการทําวิจัยชุมชน ดานสุขภาพและสุขภาวะอยางตอเน่ือง
ขอที่๑๖ มีระบบการคืนขอมูลใหแกชุมชนที่เหมาะสม และชุมชนนําไปใชใหเกิดประโยชนได

จริง
หมวดที่ ๕ การสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข

ขอที่ ๑๖ สนับสนุนให อปท.เปนแหลงทุนในการสรางบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
โดยคัดเลือกจากบุตรหลานในพื้นที่ของ อปท.น้ัน

ขอที่ ๑๗ สนับสนุนใหมีการพัฒนาองคความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขอยางตอเน่ือง
ขอที่ ๑๘ สนับสนุนใหกลุมเยาวชนรวมเปนภาคีเครือขายในการสรางสุขภาพ การควบคุม

ปองกันโรค และการออกกําลังกาย
ขอที่ ๑๙ สนับสนุนใหมีศูนยสามวัยในทุกตําบลของอําเภอสูงเมน

หมวดที่ ๖ การคุมครองสิทธิของผูบริโภค
ขอที่ ๒๐ จัดใหมีคณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภคระดับตําบลและอําเภอ ภายในป

๒๕๕๓

๕



ขอที่ ๒๑ คณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภคตองประกอบดวยประชาชนในสัดสวนไมนอย
กวารอยละ ๕๐

ขอที่ ๒๒ อปท.ทุกแหงในอําเภอสูงเมนตองจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนแก
คณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภคตามสมควร

หมวดที่ ๗ การเผยแพรประชาสัมพันธความรูและบริการขอมูลสาธารณสุข
ขอที่ ๒๓ คปสอ.สูงเมนตองจัดใหมีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ เพิ่มชองทางการสื่อสารสาธารณะที่

ประชาชนเขาถึงไดงาย เชน วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ
ขอที่ ๒๔ สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในอําเภอสูงเมนตองเผยแพรขอมูลขาวสารดาน

สาธารณสุขแกประชาชนโดยรวดเร็ว เปนปจจุบัน อยางตอเน่ือง ทุกชองทางสื่อสารตามศักยภาพของ
สถานบริการสาธารณสุขแหงน้ัน

ขอที่ ๒๕ จัดใหมีสมัชชาสุขภาพระดับตําบล ปละ ๑ คร้ัง โดย อปท.สนับสนุนงบประมาณ
ของแตละพื้นที่ของตนเอง

ขอที่ ๒๖ คปสอ.สูงเมนตองจัดใหมีสมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ ปละ ๑ คร้ัง
หมวดที่ ๘ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

ขอที่ ๒๗ อปท.ทุกแหงตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน แพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก

ขอที่ ๒๘ อปท.ทุกแหงตองสนับสนุนและสงเสริมความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

ขอที่ ๒๙ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในอําเภอสูงเมนตองสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน
แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกอยางตอเน่ือง

หมวดที่ ๘ การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานดานสุขภาพ
ขอที่ ๓๐ อปท.ทุกแหงตองจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การ

ควบคุมปองกันโรค รวมถึงการสรางแกนนําสุขภาพ ใหแกชุมชน
ขอที่ ๓๑ อปท.ทุกแหงตองจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสมตามวัย
ขอที่ ๓๓ คปสอ.สูงเมนตองสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมสุขภาพ การออกกําลัง

กาย การควบคุมปองกันโรค การสรางแกนนําสุขภาพ ใหแกชุมชน

๖



หมวดที่ ๙ สํานักธรรมนูญสุขภาพ
ขอที่ ๓๔ ใหมีสํานักธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ซึ่งเปนองคกรชุมชน กํากับดูแลและ

ขับเคล่ือนใหเปนไปตามธรรมนูญสุขภาพ โดยคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมนเปนเจาภาพ
หลักในการจัดต้ังองคกร

ขอที่ ๓๕ การบริหารจัดการสํานักธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของสํานักธรรมนูญสุขภาพ

หมวดที่ ๑๐ การแกไขเพิ่มเติม
ขอที่ ๓๖ การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับน้ี ใหดําเนินการเสมือนการจัดทํา หรือ ผาน

สมัชชาสุขภาพอําเภอสูงเมนที่ดําเนินการปละ ๑ คร้ัง การเสนอตองดําเนินการโดยยึดหลักเหตุผล ความ
จําเปน และประโยชนที่จะบังเกิดแกประชาชน การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตองผานการ
ปรึกษาจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมนอยางนอย ๑ คร้ัง และตองแจงวาระดังกลาวแก
สาธารณะชนทราบกอนการจัดทําสมัชชาไมนอยกวา ๓๐ วัน มติการแกไขเพิ่มเติมตองมีผูเห็นชอบเกิน
ก่ึงหน่ึงของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพอําเภอสูงเมน

หมวดที่ ๑๑ บทเฉพาะกาล
ขอที่ ๓๗ การประกาศใชธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมนใหมีผลบังคับใชภายใน ๓๐ วัน

หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมนมีมติเห็นชอบ


