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คำปรารภ
ตำบลบางมะฝอ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ปจจุบัน มีพื้นที่ ประมาณ 16.78 ตารางกิโลเมตร
หรือ 10,490 ไร อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบางมะฝ อ 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 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (รอยละ 14.7)
ทั้งนี้ องคการอนามัยโลกไดกำหนดวาชุมชนหรือสังคมใดที่มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเกิน รอยละ 20 ถือวาเปน
สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (Aged Society) และจากการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบลบาง
มะฝ อ ในเดื อ นกรกฎาคม 2561 ที่ ผ า นมา พบว า ตำบลบางมะฝ อ ยั ง ได เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ กั บ
สถานการณดังกลาวทั้งดานเศรษฐกิจ รายได ดานสังคม ความเปนอยู ดานสิง่ แวดลอม การเดินทางและดานสุขภาพ
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางมะฝอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝอ ชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
ชมรม อสม. ผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) หนวยงาน องคกร ตลอดจนภาคีเครือขายและแกนนำตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา “ธรรมนูญสุขภาพ” เปนเครื่องมือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมที่มีเปาหมาย
เพื่อสรางกรอบความรวมมือ กติกา ความคาดหวังของคนในชุมชนหรือสังคมและสามารถนำมาใชเพื่อการสราง
สุขภาพผูสูงอายุของตำบลบางมะฝอได จึงไดจัดทำธรรมนูญฯ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหเปนกติการวมกันของประชาชนและ
ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอที่เกิดจากเวทีสาธารณะของประชาชนตำบลบางมะฝอและพรอมใจกันแสดงฉันทามติที่
จะใหความรวมมือ รวมใจและปฏิบัติตนใหเปนไปตามเนื้อหาตางๆ ที่ปรากฏในธรรมนูญ สุขภาพฯ ฉบับ นี้ อยาง
จริงจังและตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองและการมีสุขภาวะที่ดีของคนบางมะฝอในระยะยาวตอไป โดยที่
ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ มิไดมุงประสงคไปที่ประชาชนกลุมผูสูงอายุเทานั้น แตครอบคลุมถึงประชาชนที่กำลังจะเขาสูวัย
ผูสูงอายุและประชาชนทุกคนที่มีสวนในการดูแลสุขภาวะชุมชนใหเกิดความรมเย็นเปนสุขภายใตสังคมสูงวัยและเปน
พลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

(3)

หมวดที่ 1
บททั่วไปและคำนิยาม
ขอ 1 ธรรมนูญนี้เรียกวา “ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.2561 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ
(1) ใช เป น เป า หมาย ทิ ศ ทาง ข อ ตกลง และกติ ก ารว มกั น ของหน ว ยงาน องค ก ร เครื อข า ย แกนนำ
ประชาชน และผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอที่จะมารวมกันคิด รวมกันทำ เพื่อนำไปสูความมีสุขภาพที่ดี
ของผูสูงอายุและประชาชนในตำบลบางมะฝอทุกคน
(2) ใช เปนสิ่งเชื่อมโยงคน เครือขาย หมู บาน หนวยงานองคกรที่อยูในตำบลบางมะฝอใหเขามาทำงาน
รวมกันและใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซ้ำซอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ใชเปนสิ่งระดมสรรพกำลังคน เงินทั้งงบประมาณและมิใชงบประมาณ เพื่อการทำงานที่มีเปาหมาย
เดียวกัน
(4) ใชเปนเครื่องมือยืนยันเพื่อแสดงวาประชาชนในตำบลบางมะฝอมีความรักสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
ขอ 2 ประกาศใชธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และมีผลนับตั้งแตวันประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3 ในธรรมนูญฉบับนี้
“ธรรมนู ญ ฯ” ในที่ นี้ หมายถึ ง ธรรมนู ญ สุ ข ภาพผู สู ง อายุ ต ำบลบางมะฝ อ อำเภอโกรกพระ จั ง หวั ด
นครสวรรค พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนรายละเอียดที่แสดงเปาหมาย ความคาดหวัง ขอตกลง กติการวมกันของประชาชน
ในตำบลบางมะฝอที่อยากเห็น อยากเปน อยากมี อันจะนำไปสูความมีสุขภาวะของประชาชนในตำบลบางมะฝอ
โดยมุงเนนที่ไปกลุมผูสงู อายุ
“สุขภาวะ” หมายถึง ความสมบูรณของคนบางมะฝอทั้งทาง รางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
“ผูสูงอายุ” หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณเปนตนไป ทั้งนี้ รวมถึงพระภิกษุสงฆ และผูนำ
ศาสนาอื่นดวย
“ผูเขาสูวัยผูสูงอายุ” หมายถึง ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต 50-59 ปบริบูรณ ทั้งนี้ รวมถึงพระภิกษุสงฆ และ
ผูนำศาสนาอื่นดวย
“ประชาชนในตำบลบางมะฝอ ”หมายถึง ประชาชนทั้งที่มีและไมมีทะเบียนราษฎรในตำบลและประชาชน
ทุกชาติ ทุกศาสนาที่มาอาศัยในตำบลบางมะฝอ ดวย
“ตำบลบางมะฝอ ” หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ห นึ่ งของอำเภอโกรกพระ จั งหวัด นครสวรรค ประกอบดว ย 6
หมูบาน
“เทศบาลตำบล”หมายถึง เทศบาลตำบลบางมะฝอ
“ฝายปกครองทองที่” หมายถึง กำนัน ผูใหญบาน ผูชวย ผูใหญบาน และกรรมการหมูบานทุกคนในตำบล
บางมะฝอ

(4)
“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล” หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางมะฝอ
“วัด” หมายถึง วัด สำนักสงฆและศาสนาสถานทุกแหงที่ตั้งอยูในตำบลบางมะฝอ
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทุกแหง และรวมถึงสถานศึกษาทุกรูปแบบที่ทำงานในตำบลบางมะฝอ
“แกนนำชุมชน” หมายถึง บุคคลสำคัญซึ่งเปนตัวแทนของคนกลุมใหญในการเคลื่อนไหวกิจกรรมตาง ๆ
“ภูมิปญ ญาทองถิ่น” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนำมาใชในการแกปญ หา เปน
เทคนิควิธี เปนองคความรูของชาวบาน ทั้งทางกวางและทางลึกที่ชาวบานคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู
แกปญหาการดำเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปญญาไทยและภูมิปญ ญา
ทองถิ่น คือเปนองคความรู และเทคนิคที่นำมาใชในการแกปญหาและการตัดสินใจ ซึ่งไดสืบทอดและเชื่อมโยงมา
อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

หมวดที่ 2
ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
ผูสู งอายุต ำบลบางมะฝอ รว มสรางสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ดวยความเข าใจ ตั้ งใจ เต็มใจ มี
จิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองอยางยั่งยืน โดยมี “ชมรมผูสูงอายุ
ตำบลบางมะฝอ” เปนศูนยรวมของกิจกรรมสำหรับผูสูงอายุและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ตลอดจนเปนแหลงสะสม
ความดี สงเสริม ยกยองเชิดชูคนดี ปกปองผูคนในตำบลบางมะฝอใหหางไกลจากหนทางแหงความเสื่อมของชีวิตทั้ง
ทางรางกายและจิต ใจ มุงสูการเปนตำบลนา อยู ตำบลแหงความสุข มีการดำรงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพี ยง
ภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาผูสงู อายุตำบลบางมะฝอ

“ชาวบางมะฝอ เหลากอคนดี วิถีพอเพียง

ลือเลื่องภูมิปญญา”
ขอที่ 4 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ ลดการบริโภคอาหาร หวานจัด มันจัด เค็มจัด และออกกำลังกายเปน
ประจำอยางนอยวันละ 30 นาที เพื่อลดโรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ขอที่ 5 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองสุขภาพประจำป โดย อสม.และ
เจาหนาที่สาธารณสุขอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
ขอที่ 6 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีการออกกำลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
ขอที่ 7 ลด ละ เลิกการเลี้ยงเหลา เบียร ในงานศพ ตามเจตนารมณของเจาภาพงานศพปลอดเหลาตำบล
บางมะฝอ
ขอที่ 8 งดเวนการดื่มเหลา เบียรในวัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบล และ
สถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลบางมะฝอ ยกเวนงานเลี้ยง งานสังสรรคตามประเพณี
ขอที่ ๙ ทุกหลังคาเรือนของผูสูงอายุมีการทำลายแหลงเพาะพันธยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออกทุก 7 วัน
ขอที่ 10 สนับสนุนใหทุกหลังคาเรือนของผูสูงอายุที่มีการเลี้ยงสุนัข แมว นำไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาทุกป

(5)
ขอที่ 11 หลังคาเรือนของผูสูงอายุ ที่มีการเลี้ยงสัตว เชน หมู วัว ควาย เปด ไก ฯลฯ ตองมีการจัดการ
ควบคุม กำจัดมูลสัตวที่เลี้ยงไมใหสรางปญหากลิ่นเหม็น กอความรำคาญแกผอู ื่น
ขอที่ 12 รณรงคใหประชาชนทุกคน รวมทั้งผูสูงอายุใหมีการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก
ขอที่ 13 สนับสนุนการกำจัดขยะในครัวเรือน โดยการหมักทำปุย
ขอ ที่ 14 งดเว นการเผาขยะภายในครัวเรือน หากจำเป นตอ งกำจัด โดยการเผา ตองไม เผาขยะภายใน
หมูบานในชวงเวลาตอนเชาและตอนเย็น
ขอที่ 15 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอรวมสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกรอน โดยการนำวัสดุที่
เหลือใชมาประดิษฐของใชที่เปนประโยชน และสงเสริมการใชปนโตแทนการใชถงุ พลาสติกในการบรรจุอาหาร

หมวดที่ 3
คุณลักษณะที่พึงประสงคตอการมีสุขภาวะที่ดีของผูสงู อายุตำบลบางมะฝอ
ดานเศรษฐกิจและรายได
ขอ 16 ผูสู งอายุในตำบลบางมะฝอ ตระหนักถึงการออม เพื่อ สร างหลักประกัน ทางรายไดอ ยางจริงจัง
โดยจะชวยกันสรางวินัยการออมใหเกิดขึ้นในตำบล หนวยงาน องคกร แกนนำ และผูนำครอบครัวจะสงเสริมใหมี
การออมทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชนดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย
ขอ 17 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ แกนนำชุมชนและประชาชนในตำบลบางมะฝอ รวมกับกองทุน
หรือกลุมที่มีชื่ออื่น ใดในตำบลบางมะฝอที่ดูแลดานเศรษฐกิจ การออม และกองทุนฯ เพื่อพัฒ นา ในการรว มกัน
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนตางๆ เพื่อการสรางสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามความตองการ
ของผูสูงอายุทุกคนในตำบลบางมะฝอ
ขอ 18 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาการอำเภอ หนวยงาน
องคกร และกลุมอาชีพตาง ๆ ในตำบลจัดใหมีการฝกและสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยใหความสำคัญ
และสนับสนุนภูมิปญ ญาของผูสูงอายุใหเกิดประโยชน มีการจัดตั้งกองทุนหรือสถาบันสำหรับใหสินเชื่อเพื่อนำไป
ประกอบอาชีพรวมทั้งจัดใหมีรานคาหรือตลาดในรูปแบบสหกรณชุมชนหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและตามความ
ตองการของผูสูงอายุ
ขอ 19 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ มีหนาที่รวมกันในการหามาตรการเพื่อลดหนี้สินของประชาชน
ในตำบลบางมะฝอ โดยมุงเนนไปที่ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอเปนอันดับแรก
ขอ 20 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอยินดีใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ ในการดำเนินงานดาน
การออม สวัสดิการชุมชน การสงเสริมอาชีพ การลดหนี้สินอยางเต็มกำลัง

(6)

ดานสังคมและความเปนอยู
ขอ 21 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันเปนเจาภาพในการประสานงานกับแกนนำชุมชนจัดตั้ง
และพัฒนาชมรมผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุนั้นอยางตอเนื่อง โดยใหผูสูงอายุพบปะกันในวันที่ 4 ของทุกเดือน
ขอ 22 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่ คลังปญญาผูสูงอายุ รวมกับโรงเรียน และสภาวัฒนธรรมตำบล
บางมะฝอจัดใหมีการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ ญาทองถิ่นและประเพณีที่ดีงามของตำบลบางมะฝอใหดำรงสืบ
ตอไป ดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม สอดแทรกในวันและเทศกาลสำคัญอยางตอเนื่อง มีการถายทอดใหกับเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งมีการยกยองคนเพื่อเปนแบบอยางใหกับประชาชนในตำบลบางมะฝออยางตอเนื่อง มีการพัฒนาเปน
หลักสูตรทองถิ่นจัดเปนแหลงเรียนรูและเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวชุมชน นำมาเพื่อรายไดแกคนบางมะฝอ
ขอ 23 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันจัดใหมีกีฬาและกิจกรรมที่เปนประโยชนสำหรับผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรักสามัคคีใหเกิดขึ้นในตำบลบางมะฝอ
ขอ 24 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ แกนนำชุมชน พอคา ประชาชน
จะรวมกับวัด รณรงคใหประชาชนในตำบลบางมะฝอ ลด ละเลิก เหลา เบียร บุหรี่ อบายมุข การพนัน ยาเสพติด
และมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดบุคคลที่มีจิตอาสาใหเกิดขึ้นในตำบลอยางกวางขวาง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูสูงอายุมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ขอ 25 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามศีล 5 ของพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด
วัดทุกแหงในตำบลบางมะฝอเปนศูนยรวมทางจิตใจของผูสูงอายุ สรางคานิยมการดูแลผูสูงอายุในชุมชนดวยจิตอาสา
สงเสริมและจัดใหมีศูนยสามวัยใหความสำคัญกับผูสูงอายุ
ขอ 26 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน
ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสังคมและความเปนอยูในพื้นที่อยางเต็มที่

ดานสิ่งแวดลอมและทีอ่ ยูอาศัย
ขอ 27 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันประสานกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ ในการสำรวจ
และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานที่มีผูสูงอายุอาศัยอยู ใหมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสม เชน การสรางบันไดบานที่มีราวใหยึดเกาะ การสรางและปรับปรุงหองน้ำหองสวมใหอยู
ภายในบานเปนแบบนั่งหอยเทาและมีราวใหยึดเกาะ หองนอนจัดใหอยูชั้นลาง มีหองสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ
ปรับปรุงบานที่ผุพงั และหลังคารั่วใหอยูสภาพที่ดีและจัดบานเรือนใหสะอาด เปนตน
ขอ 28 หนวยงาน วัด โรงเรียนและองคกรสาธารณะทุกแหง ปรับปรุงอาคาร สถานที่และถนนหนทางให
เอื้อและเหมาะสมกับการมาติดตอและเดินทางของผูสูงอายุ มีระบบปองกันการเกิดอุบัติเหตุ หกลมของผูมาติดตอ
โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลจะจัดใหมชี องทางพิเศษสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ

(7)
ขอ 29 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกันเรงรัดการดำเนินการแบบมีสวนรวมเพื่อใหมีการจัดการ
ขยะและมลพิษตางๆ ในชุมชน เชน การเผาถาน การเผาใบไม เผาซังขาว เผาขยะ การเลี้ยงหมูเลี้ยงไก การจัดการ
น้ำเสีย การถมดินและขุดดิน การใชเสียงในงานรื่นเริง เปนตน อยางมีประสิทธิภาพ
ขอ 30 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ รวมกันรณรงค สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการขยะชุมชนอยางจริงจังและใหมีประสิทธิภาพ ดวยการรณรงคใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติก
ส งเสริมการทำปุย หมักจากเศษวัชพืช ลดการใช โฟม และลดปริม าณถั งขยะ โดยเน นการจัดการขยะในระดับ
ครัวเรือน ตลอดจนรวมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ขอ 31 เทศบาลตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ จัดใหมีสวนสาธารณะ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีปายจราจรและบอกสถานที่สำคัญ และสงเสริมการใชจักรยานในการสัญจรไปมาในชีวิตประจำวัน
ที่ปลอดภัย และสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.)
ขอ 32 ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ ปรับปรุงบานเรือนใหเหมาะสม มีความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
ขอ 33 ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน
ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยในพื้นที่อยางเต็มที่

ดานสุขภาพ
ขอ 34 โรงพยาบาลส งเสริมสุข ภาพตำบล ชมรมผูสูงอายุต ำบลบางมะฝอ กองทุ นสุขภาพตำบล และ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ จะดำเนินการเพื่อใหผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอใหมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมกับกลุมวัย
ดังนี้
(1) จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพทั่วไปประจำป ใหแกผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอใหครบทุกคน
(2) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และอาสาสมัครผูสงู อายุประจำหมูบาน
(อผส.) บุตรหลานผูดูแลผูสงู อายุ กลุมจิตอาสา แกนนำ ใหมีความรูความสามารถในการเปนผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
หรือผูบริบาลผูสูงอายุ สามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนและคำแนะนำแกผสู ูงอายุได และเปนพลังในการทำงาน
ในการดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ตอไปได
(3) จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ใหความรูด านสุขภาพกับผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอ ทั้งดานการสง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูรางกาย พัฒนาระบบโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผูส งู อายุ
(4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิง การสงตอผูปวยอยางถูกวิธี รวมทั้งการดูแลผูปวยในระยะ
สุดทายที่มีประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาใหมีการนำแพทยพ้ืน บานและแพทยแผนไทยมาใชในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในตำบล
บางมะฝอ
(6) ตรวจสอบและขยายสิทธิทางหลักประกันสุขภาพของผูสูงอายุใหครอบคลุมทุกคน
(7) รณรงคใหความรูที่ถูกตองในการถวายอาหารและปจจัยที่เหมาะสมแดพระสงฆแกผูสูงอายุในตำบล
บางมะฝออยางตอเนื่อง

(8)
ขอ 35 เทศบาลตำบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฝายปกครองทองที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประชาชนและชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ รวมกันจัดตั้งศูนยรวมอุปกรณที่จำเปนสำหรับผูสูงอายุและคนพิการ
ตลอดจนดำเนินงานใหศูนยฯ สามารถบริหารจัดการที่ดี
ขอ 36 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รวมกับองคกรหนวยงานและแกนนำชุมชนจัดใหมีการสงเสริม
มาตรการอาหารปลอดภัย เชน งดใชน้ำมันทอดซ้ำ การงดแชของสดในน้ำแข็งบริโภค ลดบริโภคหวานมันเค็ม ลดดื่ม
เครื่องดื่มชูกำลัง ลดบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เปนตน
ขอ 37 วัดจะเปนแกนหลักในการสรางสุขภาพทางจิตและจิตวิญญาณของผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและประชาชนทุกกลุมวัย และรวมกันดูแลพระสงฆในสังกัดใหมีสุขภาวะที่ดี
เหมาะสมกับกลุมวัย
ขอ 38 ผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอทุกคน ยินดีใหความรวมมือในการดำเนินงานขององคกร และหนวยงาน
ตางๆ ที่ดำเนินการเพื่อนำไปสูการสรางสุขภาวะดานสุขภาพในพื้นที่อยางเต็มที่

หมวดที่ 4
คุณภาพการบริหารดานสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
ขอ 39 รวมกันสรางตัวชี้วัดสุขภาพระดับครัวเรือน หมูบาน เพื่อกำหนดเปนเกณฑการประเมินหมูบานตาม
โครงการตำบลบางมะฝอ หมูบานนาอยู เคียงคูวฒ
ั นธรรม
ขอ 40 พัฒนากระบวนการใหการชวยเหลือผูสูงอายุ โครงการออกเยี่ยมผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง เพื่อเติม
โอกาสใหผูสงู อายุ เปนบริการสาธารณะเชิงรุกแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องและครอบคลุม
ขอ 41 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและสรางความพึงพอใจแกผูรบั บริการใน
ชุมชน
ขอ 42 สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือขายดานสุขภาพอยางตอเนื่อง
ขอ 43 มีการกำหนดวาระประชุมประชาคมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอประจำเดือนทุกวันที่ 4 ของเดือน
ยกเวนวันหยุดและนักขัตฤกษใหขยับออกไป เพื่อเปนการวิเคราะห ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญ
สุขภาพตำบลบางมะฝอและนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง
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หมวดที่ 5
การประชาสัมพันธ เผยแพรความรู และบริการขอมูล
ขอ 44 จัดใหมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตอผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ ทางเสียงตามสายในชุมชนตำบลบางมะฝอ ทุกสัปดาหอยางนอยสัปดาหละ 1-2 วัน
ขอ 45 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สำรวจ เฝาระวัง ขอมูลสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอและ
นำเสนอขอมูลในที่ประชุมประชาคมตำบลบางมะฝอ อยางนอยทุก 3 เดือน เพื่อสรางการเรียนรู และกระบวนการ
จัดการสุขภาพอยางตอเนื่อง
ขอ 46 สงเสริมสนับสนุนใหกับผูเขาสูวัยผูสูงอายุ และผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป ผานหลักสูตรการเรียน
การสอน “โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางมะฝอ”
ขอ 47 ดำเนินงานพัฒ นา“โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางมะฝอ”คู กับ “ศู นยพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ และคนพิการตำบลบางมะฝอ”
ขอ 48 ใหเทศบาลตำบลบางมะฝอ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก “โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตำบล
บางมะฝ อ” และ “ศู นยพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตผูสู งอายุ และคนพิ การตำบลบางมะฝอ ” เพื่อเป น คาใชจา ยในการ
ดำเนินงานของศูนยฯ
ขอ 49 หนวยงาน องคกร กลุมประชาชน มีการประชุม วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา
ประจำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง จัดประชุมสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลบางมะฝอ ปละ 1 ครั้ง และจัดประชาคมระดับ
หมูบานเพื่อแจงวาระการประชุมสมัชชาฯ ปละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 6
การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
ขอ 50 เทศบาลตำบลบางมะฝอ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามธรรมนูญสุขภาพ
ผูสูงอายุตำบลบางมะฝอตามอำนาจหนาที่ ที่สามารถกระทำได
ขอ 51 ให กองทุน หลัก ประกันสุข ภาพตำบลบางมะฝอ ซึ่งได รับ การสนับ สนุนงบประมาณจาก สปสช.
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให หนวยงาน ชมรม องคกรชุมชนภายในตำบลบางมะฝอ ตามโครงการที่ดำเนินการ
เพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผูสงู อายุตำบลบางมะฝอ
ขอ 52 ใหหนวยงาน องคกร กลุมประชาชนในพื้นที่ รวมกันสนับสนุนดานการเงินเพื่อดำเนินการสรางเสริม
สุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพผูสงู อายุฉบับนี้ตามสมควร
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ขอ 53 การใหสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไร เจ็บปวย ขาดผูดูแล ใหเปนไปตามเงื่อนไขของการ
ระดมทุมและการใหการชวยเหลือตาม “โครงการออกเยี่ยมผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง”
ขอ 54 ใหเทศบาลตำบลบางมะฝอ หนวยงาน องคกรกลุมชุมชนในพื้นที่ตำบลบางมะฝอ รวมกันเสนอ
เทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตอสภาเทศบาลตำบลบางมะฝอเพื่อใชเปนขอกำหนดตามที่ขอบัญญัติรองรับใหมี
สภาพบังคับใชในบางกรณีภายในพื้นที่ตำบลบางมะฝอ

หมวดที่ 7
การขับเคลื่อนสูการปฏิบตั ิ
ข อ 55 เทศบาลตำบล เป น เจ า ภาพร ว มกั บ ฝ ายปกครองท อ งที่ ชมรมผู สู งอายุ ต ำบลบางมะฝ อ และ
หนวยงานราชการในพื้นที่ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญฯ โดยมีตัวแทนจากองคกร หนวยงาน เครือขาย
ขาราชการบำนาญ พอคา ประชาชนทุกหมูบาน เขารวม เพื่อทำหนาที่ ขับ เคลื่อนงานตามแนวทางประชาธิปไตย
ชุมชนใหเปนไปตามธรรมนูญฯ อันจะนำมาซึ่งสุขภาวะของผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
ขอ 56 เทศบาลตำบล จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อเปนคาใชจา ยในการทำงานของคณะทำงาน และ
ดำเนินการตามแผนงานที่เกิดขึ้น
ขอ 57 หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในตำบลบางมะฝอมีการบูรณาการฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุใน
ตำบลบางมะฝอ มีการจัดทำแผนที่ชุมชนที่แสดงใหเห็นถึงครัวเรือนและการอยูอาศัยของประชาชนในตำบลบาง
มะฝอ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อ การสนับ สนุ นการดำเนินงานตามภารกิจตามที่ป รากฏในธรรมนูญ ฯอยาง
เหมาะสม
ขอ 58 หนวยงาน องคกรตาง ๆ ภายนอกตำบลบางมะฝอหากมีการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ในเขตพื้นที่
ตำบลบางมะฝอ กิจกรรมนั้น ตองไมขัดแยงกับธรรมนูญฯ ฉบับนี้
ขอ 59 เสียงตามสายหมูบานเปนกำลังหลักรวมกับวัด โรงเรียน และหนวยงาน ที่เกี่ยวของในการสื่อสาร
ขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูสูงอายุตำบลบาง
มะฝอ
ขอ 60 ใหคณะทำงานตามขอ 55 จัดใหมีการติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามธรรมนูญฯ
ใหกับผูสูงอายุในตำบลบางมะฝอรับทราบอยางตอเนื่อง และใหจัดเวทีสมัชชาเพื่อติดตามผล และทบทวน เพื่อแกไข
ปรับปรุงธรรมนูญฯ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันไดในทุกป
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รายชื่อคณะกรรมการ
จัดทำธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.นายสมยศ
2.นายไพฑูรย
3.นายบุญมา
4.นายวัฒนา
5.นางเบญจา

เกิดนิยม
สอนเนียม
อินทรภาษี
ออนเกิด
โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝอ
กำนันตำบลบางมะฝอ
ประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุอำเภอโกรกพระ
ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝอ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางมะฝอ

คณะกรรมการดำเนินงาน
1.นางขวัญใจ มวงมัน
ประธานชมรมผูสูงอายุ
2.นายมนัส
แวนแกว
ประธานกองทุนสวัสดิการฯ
3.นางสาวอุษา เพ็ชรกระตาย ประธานชมรมอสม.ตำบลบางมะฝอ
4.นางลัดดาวัลย พันธุเขียน
กรรมการชมรมผูสงู อายุฯ
5.นายสมพงษ นาคพันธ
รองประธานชมรมผูสงู อายุฯ
๖.นางวรรณะ คนซื่อ
กรรมการชมรมคลังปญญาฯ
๗.นางสาวจุฑามาส กุลฉิม
กรรมการชมรมผูสงู อายุฯ
๘.นางสาวพรทิพย ดวงแกว
พนักงานจางฯทต.บางมะฝอ
๙.สมาชิกชมรมผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
๑๐.สมาชิกกลุมนักบริบาลชุมชน
1๑.ผูใหญบานทุกหมูบาน
1๒.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางมะฝอ
1๓.นายศักดิ์สิทธิ์ จุงวงศสุข ปราชญชาวบาน
1๔.นายถนอมชัย บุญมาคลี่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1๕.นางอรุณี ธัญญการณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
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เสนทางสูการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
วันที่ ๔ เมษายน 2561

วันที่ 20 เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน ๒๕61
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 มิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2561
วันที่ 2๕ มิถุนายน 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

********************************
ประชาสัมพันธการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลบางมะฝอ
ในเวทีการประชุมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค
วัดบางมะฝอ
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุ
ตำบลบางมะฝอ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่1/2561 เพื่อสรางความเขาใจ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอขอมูลผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ
คณะกรรมการดำเนินงานฯนำเสนอสถานการณ/ขอมูลผูสูงอายุ
ตำบลบางมะฝอ และกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุ
ในเวทีการประชุมผูสูงอายุ โครงการผูสูงสูงวัยใสใจรักสุขภาพ
จำนวนผูรวมเวทีประมาณ 200 คน
คณะกรรมการดำเนินงานฯเขารวมประชุมสุขภาวะ ณ โรงแรมบานสวนรีสอรท
นำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.6บานดงชะพลู
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯครั้งที่2/2561รวมกับคณะกรรมการ
ชมรม อสม.ตำบลบางมะฝอ โดยวิทยากรทีมสรางสุขนครสวรรค แบงหนาที่
จัดทำรางธรรมนูญสุขภาพฯจำนวน 4 ดาน
เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยคณะทำงาน
ดานสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางมะฝอ
เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยคณะทำงาน
ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ณ รพ.สต.บานบางมะฝอ
เวทีจัดทำรางธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ โดยคณะทำงาน
ดานสิ่งแวดลอม ณ หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางมะฝอ
นำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.5บานเนินเวียง
นำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
ผูสูงอายุในเวทีการประชุมชมรม อสม.ตำบลบางมะฝอ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

นำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
ผูสูงอายุในเวทีการประชุมโครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.2 บานบางมะฝอ

( 13 )
วันที่ 20 สิงหาคม 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 กันยายน 2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561

คณะทำงาน 4 ดานนำเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
จัดทำธรรมนูญสุขภาพตอคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุ
ตำบลบางมะฝอ
เวทีนำเสนอความกาวหนา และพิจารณา (ราง) ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ
ครั้งที่1/2561 ณ รพ.สต.บานบางมะฝอ
เวทีนำเสนอความกาวหนา และพิจารณา(ราง)ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ
ครั้งที่2/2561 ณ รพ.สต.บานบางมะฝอ
เวทีประชาพิจารณ(ราง)ธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุฯ ในเวทีการประชุม
โครงการผูสูงวัยใสใจรักสุขภาพ ม.1 บานบางมะฝอ
พิธีประกาศใชธรรมนูญสุขภาพผูสูงอายุตำบลบางมะฝอ

( 14 )

แผนที่ยุทธศาสตรฉบับปฏิบตั ิการ
“ผูสงู อายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เขมแข็งและยั่งยืน”

ประชา ชน

ทต.ขับเคลื่อนและสนับสนุน
งบประมาณ

พื้นฐาน

กระบวนการ

ผูสูงอายุ มีโครงการโดยชุมชน

ภาคี

ชาวบางมะฝอ เหลากอคนดี
ผูสูงอายุ มีมาตรการทางสังคม
ภาครัฐ วัด โรงเรียน ชุมชน สนับสนุน
และประสานงานอยางเขมแข็ง

ชมรมผูสูงอายุขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
แบบมีสวนรวม
การทำงานแบบบูรณาการ
ของทุกภาคสวน

ระบบการสื่อสารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

องคกรโปรงใสเปนธรรม

ระบบขอมูลที่มีคุณภาพ
บุคลากรแกนนำมีความรูทักษะ
และเปนแบบอยางที่ดีในการ
พัฒนา

( 15 )

ชมรมผูสูงอายุตําบลบางมะฝอ

ภายใตแนวคิด "ชาวบางมะฝอ เหลากอคนดี วิถีพอเพียง
ลือเลื่องภูมิปญ
 ญา"

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลบางมะฝอ

สงเสริมสวัสดิการ
ของผูสูงอายุในชุมชน

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และผู
พิการ

ชมรมผูสูงอายุ

แนวทางปฏิบัติ

-สงเสริมคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
-สงเสริมดานสวัสดิการ
-สงเสริมดานสิทธิประโยชน
-สงเสริมดานอาชีพ
-สงเสริมดานภูมิปญญาทองถิ่น
และประเพณีทองถิ่น

กระบวนการขับเคลื่อน

-จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู
-จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
-สรางเครือขาย
-ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
-ประชาชนหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ
-จัดทำธรรมนูญสุขภาพ
-ออกระเบียบขอกำหนดสำหรับกลุม/องคกร

