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คำปรารภ 

ตำบลบางมะฝอ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ปจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 16.78 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 10,490 ไร อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบางมะฝอ ประกอบดวย 6 หมูบาน ประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร ณ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน 4,235  คน เพศชาย 2,031 คน เพศหญิง 2,204 คน 1,310 

หลังคาเรือน และมีผูสูงอายุทั้งหมด 890 คน คิดเปนรอยละ 21.0 ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ (รอยละ 14.7)  

ทั้งนี้ องคการอนามัยโลกไดกำหนดวาชุมชนหรือสังคมใดที่มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเกิน รอยละ 20 ถือวาเปน

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (Aged Society) และจากการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลบาง

มะฝอ ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผานมา พบวา ตำบลบางมะฝอยังไดเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับ

สถานการณดังกลาวทั้งดานเศรษฐกิจ รายได ดานสังคม ความเปนอยู ดานสิง่แวดลอม การเดินทางและดานสุขภาพ  

 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางมะฝอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝอ ชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 

ชมรม อสม. ผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) หนวยงาน องคกร ตลอดจนภาคีเครือขายและแกนนำตางๆ ที่เก่ียวของ 

ไดพิจารณาแลวเห็นวา “ธรรมนูญสุขภาพ” เปนเครื่องมือนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมที่มีเปาหมาย

เพ่ือสรางกรอบความรวมมือ กติกา ความคาดหวังของคนในชุมชนหรือสังคมและสามารถนำมาใชเพ่ือการสราง

สุขภาพผูสูงอายุของตำบลบางมะฝอได จึงไดจัดทำธรรมนูญฯ ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหเปนกติการวมกนัของประชาชนและ

ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอที่เกิดจากเวทีสาธารณะของประชาชนตำบลบางมะฝอและพรอมใจกันแสดงฉันทามติที่

จะใหความรวมมือ รวมใจและปฏิบัติตนใหเปนไปตามเนื้อหาตางๆ ที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับน้ี อยาง

จริงจังและตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองและการมีสุขภาวะที่ดีของคนบางมะฝอในระยะยาวตอไป โดยที่ 

ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ มิไดมุงประสงคไปที่ประชาชนกลุมผูสูงอายุเทานั้น แตครอบคลุมถึงประชาชนที่กำลังจะเขาสูวัย

ผูสูงอายุและประชาชนทุกคนที่มีสวนในการดูแลสุขภาวะชุมชนใหเกิดความรมเย็นเปนสุขภายใตสังคมสูงวัยและเปน

พลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป  
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หมวดที่ 1  

บทท่ัวไปและคำนิยาม 
 

 ขอ 1 ธรรมนูญนี้เรียกวา “ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ.2561 จดัทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 

(1) ใชเปนเปาหมาย ทิศทาง ขอตกลง และกติการวมกันของหนวยงาน องคกร เครือขาย แกนนำ 

ประชาชน และผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอท่ีจะมารวมกันคิด รวมกันทำ เพื่อนำไปสูความมีสุขภาพที่ดี

ของผูสูงอายุและประชาชนในตำบลบางมะฝอทุกคน 

(2) ใชเปนส่ิงเชื่อมโยงคน เครือขาย หมูบาน หนวยงานองคกรที่อยูในตำบลบางมะฝอใหเขามาทำงาน

รวมกันและใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซ้ำซอน เกิดประสทิธิภาพสูงสดุ 

(3) ใชเปนสิ่งระดมสรรพกำลังคน เงินทั้งงบประมาณและมิใชงบประมาณ เพ่ือการทำงานที่มีเปาหมาย

เดียวกัน 

(4) ใชเปนเคร่ืองมือยืนยันเพ่ือแสดงวาประชาชนในตำบลบางมะฝอมีความรักสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เปน

อนัหนึ่งอันเดียวกนั 

ขอ 2 ประกาศใชธรรมนูญฉบับนี้ต้ังแตวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 และมผีลนับตั้งแตวันประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3 ในธรรมนูญฉบับนี้ 

 “ธรรมนูญฯ” ในท่ีน้ี หมายถึง ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ อำเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนรายละเอียดที่แสดงเปาหมาย ความคาดหวัง ขอตกลง กติการวมกันของประชาชน

ในตำบลบางมะฝอที่อยากเห็น อยากเปน อยากมี อันจะนำไปสูความมีสุขภาวะของประชาชนในตำบลบางมะฝอ 

โดยมุงเนนที่ไปกลุมผูสงูอาย ุ

 “สขุภาวะ” หมายถึง ความสมบูรณของคนบางมะฝอท้ังทาง รางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสงัคม 

 “ผูสูงอาย”ุ หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณเปนตนไป ทั้งน้ี รวมถึงพระภิกษุสงฆ และผูนำ

ศาสนาอ่ืนดวย 

 “ผูเขาสูวัยผูสูงอายุ” หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต 50-59 ปบริบูรณ ทั้งนี้ รวมถึงพระภิกษุสงฆ และ

ผูนำศาสนาอ่ืนดวย 

  “ประชาชนในตำบลบางมะฝอ ”หมายถึง ประชาชนทั้งที่มีและไมมีทะเบียนราษฎรในตำบลและประชาชน

ทุกชาติ ทุกศาสนาที่มาอาศัยในตำบลบางมะฝอ ดวย 

 “ตำบลบางมะฝอ” หมายถึง เขตพ้ืนที่หนึ่งของอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย 6 

หมูบาน 

 “เทศบาลตำบล”หมายถึง เทศบาลตำบลบางมะฝอ 

 “ฝายปกครองทองที่” หมายถึง กำนัน ผูใหญบาน ผูชวย ผูใหญบาน และกรรมการหมูบานทุกคนในตำบล

บางมะฝอ 
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 “โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบล” หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานบางมะฝอ 

 “วัด” หมายถึง วัด สำนักสงฆและศาสนาสถานทุกแหงที่ต้ังอยูในตำบลบางมะฝอ 

 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทุกแหง และรวมถึงสถานศึกษาทุกรูปแบบท่ีทำงานในตำบลบางมะฝอ 

 “แกนนำชุมชน” หมายถึง บคุคลสำคัญซ่ึงเปนตัวแทนของคนกลุมใหญในการเคลื่อนไหวกิจกรรมตาง ๆ  

 “ภูมิปญญาทองถิ่น” หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนำมาใชในการแกปญหา เปน

เทคนิควิธี เปนองคความรูของชาวบาน ทั้งทางกวางและทางลึกที่ชาวบานคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู

แกปญหาการดำเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา

ทองถ่ิน คือเปนองคความรู และเทคนิคที่นำมาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ ซึ่งไดสืบทอดและเชื่อมโยงมา

อยางตอเน่ืองตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 

ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 
 

 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ รวมสรางสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ดวยความเขาใจ  ต้ังใจ เต็มใจ มี

จิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพที่ถูกตองอยางยั่งยืน โดยมี “ชมรมผูสูงอายุ

ตำบลบางมะฝอ” เปนศูนยรวมของกิจกรรมสำหรับผูสูงอายุและผูเก่ียวของทุกภาคสวน ตลอดจนเปนแหลงสะสม

ความดี สงเสริม ยกยองเชิดชูคนดี ปกปองผูคนในตำบลบางมะฝอใหหางไกลจากหนทางแหงความเส่ือมของชีวิตท้ัง

ทางรางกายและจิตใจ มุงสูการเปนตำบลนาอยู ตำบลแหงความสุข มีการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตวิสัยทศันในการพัฒนาผูสงูอายตุำบลบางมะฝอ  “ชาวบางมะฝอ  เหลากอคนดี   วิถีพอเพียง  

ลือเล่ืองภูมิปญญา” 
 ขอที่ 4 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ ลดการบริโภคอาหาร หวานจัด มันจัด เค็มจัด และออกกำลังกายเปน

ประจำอยางนอยวันละ 30 นาที เพื่อลดโรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

 ขอที่ 5 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองสุขภาพประจำป โดย อสม.และ

เจาหนาที่สาธารณสุขอยางนอย ปละ 1 คร้ัง 

 ขอที่ 6 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีการออกกำลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 

 ขอที่ 7 ลด ละ เลิกการเล้ียงเหลา เบียร ในงานศพ ตามเจตนารมณของเจาภาพงานศพปลอดเหลาตำบล

บางมะฝอ 

 ขอที่ 8 งดเวนการด่ืมเหลา เบียรในวัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบล และ

สถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลบางมะฝอ ยกเวนงานเล้ียง งานสังสรรคตามประเพณ ี

 ขอที่ ๙ ทุกหลังคาเรือนของผูสูงอายมุีการทำลายแหลงเพาะพันธยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออกทุก 7 วัน 

 ขอที่ 10 สนับสนุนใหทุกหลังคาเรือนของผูสูงอายุท่ีมีการเลี้ยงสุนัข แมว นำไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาทกุป 
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 ขอที่ 11 หลังคาเรือนของผูสูงอายุ ที่มีการเล้ียงสัตว  เชน หมู วัว ควาย เปด ไก ฯลฯ ตองมีการจัดการ

ควบคุม กำจดัมูลสัตวที่เล้ียงไมใหสรางปญหากลิ่นเหม็น กอความรำคาญแกผูอื่น 

 ขอที่ 12 รณรงคใหประชาชนทุกคน รวมทั้งผูสูงอายใุหมีการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  

 ขอที่ 13 สนับสนุนการกำจัดขยะในครัวเรือน โดยการหมักทำปุย  

 ขอท่ี 14 งดเวนการเผาขยะภายในครัวเรือน หากจำเปนตองกำจัดโดยการเผา ตองไมเผาขยะภายใน

หมูบานในชวงเวลาตอนเชาและตอนเย็น 

 ขอที่ 15 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอรวมสนับสนุนนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อลดโลกรอน โดยการนำวัสดุท่ี

เหลือใชมาประดิษฐของใชที่เปนประโยชน และสงเสริมการใชปนโตแทนการใชถงุพลาสติกในการบรรจุอาหาร 

 

หมวดที่ 3  

คุณลักษณะที่พึงประสงคตอการมีสุขภาวะที่ดีของผูสงูอายุตำบลบางมะฝอ 
ดานเศรษฐกิจและรายได 

 ขอ 16 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอตระหนักถึงการออม เพ่ือสรางหลักประกันทางรายไดอยางจริงจัง    

โดยจะชวยกันสรางวินัยการออมใหเกิดข้ึนในตำบล หนวยงาน องคกร แกนนำ  และผูนำครอบครัวจะสงเสริมใหมี

การออมท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครวัและระดับชุมชนดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย 

 ขอ 17 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ แกนนำชุมชนและประชาชนในตำบลบางมะฝอ รวมกับกองทุน

หรือกลุมที่มีชื่ออื่นใดในตำบลบางมะฝอที่ดูแลดานเศรษฐกิจ การออม และกองทุนฯ เพื่อพัฒนา ในการรวมกัน

พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนตางๆ เพื่อการสรางสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามความตองการ

ของผูสูงอายุทุกคนในตำบลบางมะฝอ 

 ขอ 18 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาการอำเภอ หนวยงาน 

องคกร และกลุมอาชีพตาง ๆ ในตำบลจัดใหมีการฝกและสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น โดยใหความสำคัญ

และสนับสนุนภูมิปญญาของผูสูงอายุใหเกิดประโยชน มีการจัดต้ังกองทุนหรือสถาบันสำหรับใหสินเชื่อเพื่อนำไป

ประกอบอาชีพรวมทั้งจัดใหมีรานคาหรือตลาดในรูปแบบสหกรณชุมชนหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและตามความ

ตองการของผูสูงอาย ุ

 ขอ 19 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ มีหนาที่รวมกันในการหามาตรการเพื่อลดหน้ีสินของประชาชน

ในตำบลบางมะฝอ โดยมุงเนนไปท่ีผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอเปนอนัดับแรก 

 ขอ 20 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอยินดีใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ ในการดำเนินงานดาน

การออม สวัสดิการชุมชน การสงเสรมิอาชีพ การลดหนี้สินอยางเต็มกำลัง 
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ดานสังคมและความเปนอยู 
 

 ขอ 21 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันเปนเจาภาพในการประสานงานกับแกนนำชุมชนจัดต้ัง

และพัฒนาชมรมผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง และประสานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมของชมรม

ผูสูงอายุนั้นอยางตอเนื่อง โดยใหผูสูงอายุพบปะกันในวันที่ 4 ของทุกเดือน  

 ขอ 22 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ คลังปญญาผูสูงอายุ รวมกับโรงเรียน และสภาวัฒนธรรมตำบล

บางมะฝอจัดใหมีการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและประเพณีท่ีดีงามของตำบลบางมะฝอใหดำรงสืบ

ตอไป ดวยวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสม สอดแทรกในวันและเทศกาลสำคัญอยางตอเนื่อง มีการถายทอดใหกับเด็กและ

เยาวชน รวมท้ังมีการยกยองคนเพ่ือเปนแบบอยางใหกับประชาชนในตำบลบางมะฝออยางตอเนื่อง มีการพฒันาเปน

หลักสูตรทองถ่ินจดัเปนแหลงเรียนรูและเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวชมุชน นำมาเพ่ือรายไดแกคนบางมะฝอ 

ขอ 23 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองท่ีรวมกันจัดใหมีกีฬาและกิจกรรมที่เปนประโยชนสำหรับผูสูงอายุ

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความรักสามัคคีใหเกิดขึ้นในตำบลบางมะฝอ 

 ขอ 24 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ แกนนำชุมชน พอคา ประชาชน 

จะรวมกับวัด รณรงคใหประชาชนในตำบลบางมะฝอ ลด ละเลิก เหลา เบียร บุหร่ี อบายมุข การพนัน ยาเสพติด

และมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดบุคคลที่มีจิตอาสาใหเกิดขึ้นในตำบลอยางกวางขวาง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูสูงอายุมี

สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในชุมชน 

 ขอ 25 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามศีล 5 ของพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด 

วัดทุกแหงในตำบลบางมะฝอเปนศูนยรวมทางจิตใจของผูสูงอายุ สรางคานิยมการดูแลผูสูงอายุในชุมชนดวยจิตอาสา 

สงเสริมและจัดใหมีศูนยสามวัยใหความสำคัญกับผูสูงอายุ 

 ขอ 26 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน

ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสังคมและความเปนอยูในพ้ืนท่ีอยางเต็มที่ 
 

ดานสิ่งแวดลอมและทีอ่ยูอาศัย 
 

 ขอ 27 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันประสานกับหนวยงาน องคกรที่เก่ียวของ ในการสำรวจ

และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานที่มีผูสูงอายุอาศัยอยู ใหมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และมีส่ิงอำนวย

ความสะดวกที่เหมาะสม เชน การสรางบันไดบานที่มีราวใหยึดเกาะ การสรางและปรับปรุงหองน้ำหองสวมใหอยู

ภายในบานเปนแบบนั่งหอยเทาและมรีาวใหยึดเกาะ หองนอนจัดใหอยูชั้นลาง มีหองสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ 

ปรับปรุงบานที่ผุพงัและหลังคารั่วใหอยูสภาพที่ดีและจัดบานเรอืนใหสะอาด เปนตน 

 ขอ 28 หนวยงาน วัด โรงเรียนและองคกรสาธารณะทุกแหง ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและถนนหนทางให 

เอ้ือและเหมาะสมกับการมาติดตอและเดินทางของผูสูงอายุ มีระบบปองกันการเกิดอุบัติเหตุ หกลมของผูมาติดตอ  

โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลจะจัดใหมชีองทางพิเศษสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ 
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ขอ 29 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันเรงรัดการดำเนินการแบบมีสวนรวมเพื่อใหมีการจัดการ

ขยะและมลพิษตางๆ ในชุมชน เชน การเผาถาน การเผาใบไม เผาซังขาว เผาขยะ การเล้ียงหมูเล้ียงไก การจัดการ

น้ำเสีย การถมดินและขดุดิน การใชเสียงในงานรื่นเริง เปนตน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 30 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองท่ีรวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ รวมกันรณรงค สงเสริม

และสนับสนุนการจัดการขยะชุมชนอยางจริงจังและใหมีประสทิธิภาพ ดวยการรณรงคใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติก 

สงเสริมการทำปุยหมักจากเศษวัชพืช ลดการใชโฟม และลดปริมาณถังขยะ โดยเนนการจัดการขยะในระดับ

ครัวเรือน ตลอดจนรวมมือกำจัดลูกนำ้ยุงลาย 

 ขอ 31 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ จัดใหมีสวนสาธารณะ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีปายจราจรและบอกสถานที่สำคัญ และสงเสริมการใชจักรยานในการสัญจรไปมาในชีวิตประจำวัน

ที่ปลอดภัย และสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก(อถล.) 

 ขอ 32 ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ ปรับปรุงบานเรือนใหเหมาะสม มีความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 ขอ 33 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน

ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีอยางเต็มที่ 
 

ดานสุขภาพ 
 

 ขอ 34 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ กองทุนสุขภาพตำบล และ

หนวยงาน องคกรท่ีเก่ียวของ จะดำเนินการเพื่อใหผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอใหมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมกับกลุมวัย 

ดังนี้ 

(1) จัดใหมกีารตรวจสุขภาพทั่วไปประจำป ใหแกผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอใหครบทุกคน 

(2) พัฒนาศกัยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และอาสาสมัครผูสงูอายปุระจำหมูบาน 

(อผส.) บุตรหลานผูดูแลผูสงูอาย ุกลุมจิตอาสา แกนนำ ใหมีความรูความสามารถในการเปนผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

หรือผูบริบาลผูสูงอาย ุสามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนและคำแนะนำแกผูสูงอายุได และเปนพลังในการทำงาน 

ในการดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ตอไปได 

(3) จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย   ใหความรูดานสุขภาพกับผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอ   ทั้งดานการสง 

เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูรางกาย พัฒนาระบบโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผูสงูอาย ุ

(4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง การสงตอผูปวยอยางถูกวิธี รวมทั้งการดูแลผูปวยในระยะ

สุดทายที่มีประสิทธิภาพ 

(5) พัฒนาใหมีการนำแพทยพ้ืนบานและแพทยแผนไทยมาใชในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในตำบล            

บางมะฝอ 

(6) ตรวจสอบและขยายสิทธิทางหลักประกันสุขภาพของผูสูงอายุใหครอบคลุมทุกคน 

(7) รณรงคใหความรูที่ถูกตองในการถวายอาหารและปจจัยที่เหมาะสมแดพระสงฆแกผูสูงอายใุนตำบล 

บางมะฝออยางตอเนื่อง 
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 ขอ 35 เทศบาลตำบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ประชาชนและชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ รวมกันจัดต้ังศูนยรวมอปุกรณท่ีจำเปนสำหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

ตลอดจนดำเนินงานใหศูนยฯ สามารถบริหารจัดการที่ดี  

 ขอ 36 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รวมกับองคกรหนวยงานและแกนนำชุมชนจัดใหมีการสงเสริม

มาตรการอาหารปลอดภัย เชน งดใชน้ำมันทอดซ้ำ การงดแชของสดในน้ำแข็งบริโภค ลดบรโิภคหวานมันเค็ม ลดด่ืม

เคร่ืองด่ืมชูกำลัง ลดบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เปนตน  

 ขอ 37 วัดจะเปนแกนหลักในการสรางสุขภาพทางจิตและจิตวิญญาณของผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยจัด

กิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและประชาชนทุกกลุมวัย และรวมกันดูแลพระสงฆในสังกัดใหมีสุขภาวะที่ดี

เหมาะสมกับกลุมวัย 

 ขอ 38 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน

ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสุขภาพในพ้ืนท่ีอยางเต็มที่ 

 

หมวดที่ 4  

คุณภาพการบริหารดานสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 
 

 ขอ 39 รวมกันสรางตัวชี้วัดสุขภาพระดับครัวเรือน หมูบาน เพ่ือกำหนดเปนเกณฑการประเมินหมูบานตาม

โครงการตำบลบางมะฝอ หมูบานนาอยู เคียงคูวฒันธรรม 

 ขอ 40 พัฒนากระบวนการใหการชวยเหลือผูสูงอายุ โครงการออกเย่ียมผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง เพ่ือเติม

โอกาสใหผูสงูอาย ุเปนบริการสาธารณะเชิงรุกแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องและครอบคลุม 

 ขอ 41 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและสรางความพึงพอใจแกผูรบับริการใน 

ชุมชน 

 ขอ 42 สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือขายดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 ขอ 43 มีการกำหนดวาระประชุมประชาคมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอประจำเดือนทุกวันที่ 4 ของเดือน 

ยกเวนวันหยุดและนักขัตฤกษใหขยับออกไป  เพื่อเปนการวิเคราะห ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญ

สุขภาพตำบลบางมะฝอและนำผลการประเมินมาปรบัปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 
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หมวดที่ 5 

การประชาสัมพันธ เผยแพรความรู และบริการขอมูล 
 

 ขอ 44 จดัใหมีการประชาสมัพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สุขภาพตอผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ ทางเสียงตามสายในชุมชนตำบลบางมะฝอ ทุกสัปดาหอยางนอยสัปดาหละ 1-2 วัน 

 ขอ 45 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สำรวจ เฝาระวัง ขอมูลสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอและ

นำเสนอขอมูลในที่ประชุมประชาคมตำบลบางมะฝอ อยางนอยทุก 3 เดือน เพ่ือสรางการเรียนรู และกระบวนการ

จัดการสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 ขอ 46 สงเสริมสนับสนุนใหกับผูเขาสูวัยผูสูงอายุ และผูสูงอายุท่ีมีอาย ุ60 ป ข้ึนไป ผานหลักสตูรการเรียน

การสอน “โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางมะฝอ” 

  ขอ 47 ดำเนินงานพัฒนา“โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางมะฝอ”คูกับ “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ และคนพิการตำบลบางมะฝอ” 

 ขอ 48 ใหเทศบาลตำบลบางมะฝอ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก “โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบล

บางมะฝอ” และ “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และคนพิการตำบลบางมะฝอ” เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดำเนินงานของศูนยฯ 

 ขอ 49 หนวยงาน องคกร กลุมประชาชน มกีารประชุม วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา

ประจำเดือนๆ ละ 1 คร้ัง จัดประชุมสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลบางมะฝอ ปละ 1 คร้ัง และจัดประชาคมระดับ

หมูบานเพ่ือแจงวาระการประชุมสมัชชาฯ ปละ 1 คร้ัง 

 

หมวดที่ 6 

การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 

ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 
 

 ขอ 50 เทศบาลตำบลบางมะฝอ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามธรรมนูญสุขภาพ

ผูสูงอายตุำบลบางมะฝอตามอำนาจหนาที่ ที่สามารถกระทำได 

 ขอ 51 ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางมะฝอ ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. 

พจิารณาสนับสนุนงบประมาณให หนวยงาน ชมรม องคกรชุมชนภายในตำบลบางมะฝอ ตามโครงการที่ดำเนินการ

เพ่ือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผูสงูอายตุำบลบางมะฝอ 

 ขอ 52 ใหหนวยงาน องคกร กลุมประชาชนในพ้ืนที่ รวมกันสนับสนุนดานการเงินเพ่ือดำเนินการสรางเสริม 

สุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพผูสงูอายฉุบับนี้ตามสมควร 
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 ขอ 53 การใหสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไร เจ็บปวย ขาดผูดูแล ใหเปนไปตามเง่ือนไขของการ

ระดมทุมและการใหการชวยเหลือตาม “โครงการออกเย่ียมผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง” 

 ขอ 54 ใหเทศบาลตำบลบางมะฝอ หนวยงาน องคกรกลุมชุมชนในพื้นท่ีตำบลบางมะฝอ รวมกันเสนอ          

เทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตอสภาเทศบาลตำบลบางมะฝอเพ่ือใชเปนขอกำหนดตามท่ีขอบัญญัติรองรับใหมี

สภาพบังคับใชในบางกรณีภายในพ้ืนที่ตำบลบางมะฝอ 

 

หมวดที ่7 

การขับเคลื่อนสูการปฏิบตั ิ
 

 ขอ 55 เทศบาลตำบล เปนเจาภาพรวมกับฝายปกครองทองที่ ชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอและ

หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคล่ือนธรรมนูญฯ โดยมีตัวแทนจากองคกร หนวยงาน เครือขาย 

ขาราชการบำนาญ พอคาประชาชนทุกหมูบาน เขารวม เพื่อทำหนาท่ีขับเคล่ือนงานตามแนวทางประชาธิปไตย

ชุมชนใหเปนไปตามธรรมนูญฯ อันจะนำมาซ่ึงสุขภาวะของผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 

 ขอ 56 เทศบาลตำบล จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนคาใชจายในการทำงานของคณะทำงาน และ

ดำเนินการตามแผนงานที่เกิดขึ้น 

 ขอ 57 หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในตำบลบางมะฝอมีการบูรณาการฐานขอมูลที่เก่ียวของกับผูสูงอายุใน

ตำบลบางมะฝอ มีการจัดทำแผนที่ชุมชนที่แสดงใหเห็นถึงครัวเรือนและการอยูอาศัยของประชาชนในตำบลบาง

มะฝอ รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจตามที่ปรากฏในธรรมนูญฯอยาง

เหมาะสม 

 ขอ 58 หนวยงาน องคกรตาง ๆ ภายนอกตำบลบางมะฝอหากมกีารดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ในเขตพื้นที่ 

ตำบลบางมะฝอ กจิกรรมน้ัน ตองไมขัดแยงกับธรรมนูญฯ ฉบับนี ้

 ขอ 59 เสียงตามสายหมูบานเปนกำลังหลักรวมกับวัด โรงเรียน และหนวยงาน ที่เก่ียวของในการสื่อสาร

ขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูสูงอายุตำบลบาง

มะฝอ 

 ขอ 60 ใหคณะทำงานตามขอ 55 จัดใหมีการติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนนิงานตามธรรมนูญฯ  

ใหกับผูสูงอายใุนตำบลบางมะฝอรับทราบอยางตอเนื่อง และใหจัดเวทีสมัชชาเพ่ือติดตามผล และทบทวน เพ่ือแกไข  

ปรับปรุงธรรมนูญฯ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจบุันไดในทกุป 
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รายชื่อคณะกรรมการ 
จัดทำธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.นายสมยศ เกิดนิยม  นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝอ 

2.นายไพฑูรย สอนเนียม กำนันตำบลบางมะฝอ 

3.นายบุญมา อนิทรภาษี ประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุอำเภอโกรกพระ 

4.นายวฒันา ออนเกิด  ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝอ 

5.นางเบญจา     โพธิ์ทอง  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางมะฝอ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1.นางขวัญใจ มวงมัน  ประธานชมรมผูสูงอายุ   ประธานกรรมการ 

2.นายมนัส แวนแกว  ประธานกองทุนสวัสดิการฯ  รองประธานกรรมการ 

3.นางสาวอุษา เพ็ชรกระตาย ประธานชมรมอสม.ตำบลบางมะฝอ กรรมการ 

4.นางลดัดาวัลย  พันธุเขียน กรรมการชมรมผูสงูอายุฯ   กรรมการ 

5.นายสมพงษ    นาคพนัธ รองประธานชมรมผูสงูอายุฯ  กรรมการ 

๖.นางวรรณะ     คนซื่อ  กรรมการชมรมคลังปญญาฯ  กรรมการ 

๗.นางสาวจุฑามาส  กุลฉิม กรรมการชมรมผูสงูอายุฯ   กรรมการ 

๘.นางสาวพรทิพย   ดวงแกว พนักงานจางฯทต.บางมะฝอ  กรรมการ 

๙.สมาชิกชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ     กรรมการ 

๑๐.สมาชิกกลุมนักบรบิาลชุมชน      กรรมการ 

1๑.ผูใหญบานทุกหมูบาน       กรรมการ 

1๒.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางมะฝอ     กรรมการ 

1๓.นายศักดิ์สิทธิ์    จุงวงศสุข ปราชญชาวบาน    กรรมการ 

1๔.นายถนอมชัย   บุญมาคลี่ นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

1๕.นางอรุณี   ธัญญการณ          นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  กรรมการและผูชวยเลขาฯ  
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เสนทางสูการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 
******************************** 

วันที่ ๔ เมษายน 2561  ประชาสมัพันธการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลบางมะฝอ 

ในเวทกีารประชุมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค           

วดับางมะฝอ 

วันที่ 20 เมษายน 2561  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุ 

                      ตำบลบางมะฝอ 

วันที่ 27 เมษายน ๒๕61  ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานฯ คร้ังที่1/2561 เพ่ือสรางความเขาใจ 

    แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ และนำเสนอขอมูลผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานฯนำเสนอสถานการณ/ขอมูลผูสูงอายุ 

ตำบลบางมะฝอ และกระบวนการจัดทำธรรมนญูสุขภาพผูสูงอายุ  

ในเวทกีารประชุมผูสูงอายุ โครงการผูสูงสูงวัยใสใจรักสุขภาพ  

จำนวนผูรวมเวทีประมาณ 200 คน 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานฯเขารวมประชุมสุขภาวะ ณ โรงแรมบานสวนรีสอรท 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561  นำเสนอความกาวหนาการขับเคล่ือนการดำเนนิงานจัดทำธรรมนูญสขุภาพ 

                                       ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวยัใสใจรักสุขภาพ ม.6บานดงชะพล ู

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานฯครั้งที่2/2561รวมกับคณะกรรมการ 

                                       ชมรม อสม.ตำบลบางมะฝอ โดยวิทยากรทีมสรางสุขนครสวรรค แบงหนาที่  

                                       จัดทำรางธรรมนูญสุขภาพฯจำนวน 4 ดาน 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยคณะทำงาน 

                                       ดานสุขภาพ  ณ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางมะฝอ 

วันที่ 23 มิถนุายน 2561 เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ    โดยคณะทำงาน 

                                       ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ณ รพ.สต.บานบางมะฝอ 

วันที่ 2๕ มถิุนายน 2561 เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยคณะทำงาน 

                                       ดานส่ิงแวดลอม ณ หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝอ 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561  นำเสนอความกาวหนาการขับเคล่ือนการดำเนนิงานจัดทำธรรมนูญสขุภาพ 

                                       ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวยัใสใจรักสุขภาพ ม.5บานเนินเวียง 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นำเสนอความกาวหนาการขับเคล่ือนการดำเนนิงานจัดทำธรรมนูญสขุภาพ 

                                       ผูสูงอายุในเวทีการประชุมชมรม อสม.ตำบลบางมะฝอ 



วันที่ 6 สิงหาคม 2561  นำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 

                                       ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.2 บานบางมะฝอ 

 

 

( 13 ) 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561  คณะทำงาน 4  ดานนำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

                                       จัดทำธรรมนูญสุขภาพตอคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุ 

                                       ตำบลบางมะฝอ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวทีนำเสนอความกาวหนา และพิจารณา (ราง) ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ 

    ครั้งที่1/2561 ณ รพ.สต.บานบางมะฝอ 

วันที่ 14 กันยายน 2561         เวทีนำเสนอความกาวหนา และพิจารณา(ราง)ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ 

             ครั้งท่ี2/2561 ณ  รพ.สต.บานบางมะฝอ   

วันที่ 4 ตุลาคม 2561             เวทีประชาพิจารณ(ราง)ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ ในเวทีการประชุม 

                                       โครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.1 บานบางมะฝอ 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561           พิธีประกาศใชธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

( 14 ) 

แผนที่ยุทธศาสตรฉบับปฏิบตัิการ 

“ผูสงูอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เขมแข็งและย่ังยืน” 
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ผูสูงอายุ มีมาตรการทางสังคม 

ทต.ขับเคล่ือนและสนับสนุน

งบประมาณ 
ภาครัฐ วัด โรงเรียน ชุมชน สนับสนุน

และประสานงานอยางเขมแข็ง 

ชาวบางมะฝอ เหลากอคนด ี

ผูสูงอายุ มีโครงการโดยชุมชน 

ชมรมผูสูงอายขุับเคล่ือนกิจกรรมโครงการ

แบบมีสวนรวม 

การทำงานแบบบูรณาการ            

ของทกุภาคสวน 
ระบบการส่ือสารที่ดีมี

ประสิทธิภาพ 

องคกรโปรงใสเปนธรรม 

บุคลากรแกนนำมคีวามรูทักษะ

และเปนแบบอยางที่ดีในการ

พัฒนา 

ระบบขอมลูที่มีคุณภาพ 
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ภายใตแนวคดิ "ชาวบางมะฝอ เหลากอคนดี วิถีพอเพียง

ลือเล่ืองภูมิปญญา"

ชมรมผูสูงอายุตําบลบางมะฝอ

การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี

โรงเรียนผูสูงอายุ

ตําบลบางมะฝอ

สงเสริมสวัสดิการ

ของผูสูงอายุในชุมชน

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และผู

พิการ

ชมรมผูสูงอายุ 

แนวทางปฏิบัติ กระบวนการขับเคลื่อน 

-สงเสริมคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 

-สงเสริมดานสวัสดิการ 

-สงเสริมดานสิทธิประโยชน 

-สงเสริมดานอาชีพ 

-สงเสริมดานภูมิปญญาทองถิ่น 

และประเพณีทองถ่ิน 

-จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู 

-จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 

-สรางเครือขาย 

-ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ 

-ประชาชนหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่เก่ียวของ 

-จัดทำธรรมนูญสุขภาพ 

-ออกระเบียบขอกำหนดสำหรับกลุม/องคกร 

 


