ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน
พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ธรรมนูญนี้ให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะ
กรรมการธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยนมีมติเห็นชอบ

นิยามศัพท์
ข้อ ๓ ในธรรมนูญนี้
“ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น” หมายความว่าข้อตกลงร่วมกัน
ของคนตำ�บลเชียงเคี่ยน เพื่อนำ�ไปสู่สุขภาพดีชุมชนได้ตระหนัก ร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์สกู่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละเกิด
การพัฒนาทางด้านสุขภาพที่ยั่งยืนที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายคือประชาชน
มีสุขภาวะที่ดี
“อยูเ่ ย็นเป็นสุข” หมายความว่า การทีป่ ระชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ น
มีสุขภาพดีแบบองค์รวมที่ให้ความสำ�คัญทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา อาศัยอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดก่อให้เกิดความสุขภายใน
และภายนอกร่างกาย
“ความสุขภายใน” หมายความว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ไม่ได้ขึ้นกับการมีหรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรงความสุขภายในมัก
เป็นความสุขในระดับจิตและปัญญาแบ่งออกเป็นความสุขจากการมี
อิสรภาพความภาคภูมิใจ การเข้าถึงหลักศาสนา(ศีล) ความสงบ(สมาธิ)
ความไม่ยึดมั่นถือมั่น(ปัญญา) ความสุขภายในส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้
และเกิดขึ้นเฉพาะตน แต่อาจจะต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจาก
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ระบบสังคมภายนอก โดยเฉพาะเรื่องของการมีอิสรภาพที่มักผูก
กับระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
“ความสุขภายนอก” หมายความว่า ปัจจัยต่าง ๆ ในการดำ�รง
ชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้เป็น การมีปจั จัยสีพ่ อเพียงมีความมัน่ คงในชีวติ ครอบครัว
อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
“สุขภาพ” หมายความว่าภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย
ทางจิต ทางปัญญา ทางอารมณ์และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล
“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจ
อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และ
ความมีโทษ ซึ่งนำ�ไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
“องค์กรทุกภาคส่วน” หมายความว่า หน่วยงานราชการที่อยู่ใน
พื้นที่ตำ�บลเชียงเคี่ยน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน มูลนิธิ ศาสนสถาน
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่วิญญูชนพึงสำ�นึก
ในจิตใจของตน ในเรื่องความจริง ความดี ความงาม และใช้เป็นหลัก
ในการดำ�เนินชีวิต
“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึด
หลักคุณธรรม
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดำ�รงอยู่
และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับตำ�บล ทั้งในการพัฒนาให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะ
ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ�วิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินการทุกขั้นตอน และขณะ
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เดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในตำ�บลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักการเมืองท้องถิ่น ทุกระดับให้มีจิตสำ�นึกในคุณธรรม ความ
ซื่ อ สั ต ย์ แ ลให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสมดำ � เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุสังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่าการกระทำ�ที่มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคมโดย
สนั บ สนุ น พฤติ ก รรมบุ ค คลและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและสภาพ
แวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม “นโยบายสาธารณะ” หมายความว่าทิศทางหรือแนวทาง
ที่สังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรจะดำ�เนินการไปในทิศทางนั้น
รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำ�หนดมาจากรัฐด้วย
“การมีส่วนร่วม ”หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมใดๆในลั ก ษณะของการร่ ว มรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารร่ ว มคิ ด ร่ ว ม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำ�เนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตาม
ประเมินผลและตรวจสอบ
“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทำ�หรืองดกระทำ�บาง
สิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคและการป้องกันไม่
ให้กลับเป็นซ้ำ�ในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการ
เจ็บป่วยการป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นแล้ว และการ
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยแล้ว
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“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่
ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายต่างๆ รวมทัง้ โรคทีเ่ กิดจากการปน
เปือ้ นของสารต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมและอาหาร และโรคอืน่ ๆทีส่ ามารถลด
ความสูญเสียสุขภาพ ชีวิตและทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ
“การป้องกันและการควบคุมปัจจัยทีค่ กุ คามสุขภาพ” หมายความว่า
การจัดการกับปัจจัยต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แก่สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและชีวภาพ เชือ้ โรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ รวมทัง้ ระบบ
ต่างๆ ในสังคมเพือ่ ควบคุมปัจจัยดังกล่าว ให้มผี ลเสียต่อสุขภาพน้อยทีส่ ดุ
รวมทัง้ การสร้างปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพด้วย
“การบริการสาธารณสุข” หมายความว่าการบริการต่างๆ อันเกีย่ ว
กับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยทีค่ กุ คาม
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบำ�บัดสภาวะความเจ็บป่วยและการฟื้นฟู
สมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
“คุณภาพบริการสาธารณสุข” หมายความว่า คุณลักษณะของ
บริการสาธารณสุขที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทั้งด้านมนุษย์ สังคม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ และพื้นฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
“การบริการสาธารณสุขทีม่ หี วั ใจของความเป็นมนุษย์” หมายความว่า
การบริการสาธารณสุขทีม่ คี วามเอือ้ อาทรความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากร
สาธารณสุขและประชาชนโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน ครอบครัว
ชุมชนและสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสุจริตปราศจากการครอบงำ�
ของผลประโยชน์ทางธุรกิจ
“การบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ” หมายความว่าการบริการสาธารณสุขที่เน้นบริการบุคคลครอบครัว และชุมชนมีความเข้มข้นในเชิง
วิทยาการและเทคโนโลยีในระดับหนึง่ มุง่ เน้นในมิตขิ องมนุษย์และสังคม
เป็นบริการแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
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และควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ บริการเป็นองค์รวมเชือ่ มโยงใกล้ชดิ ระหว่างผูใ้ ห้บริการ
สถานบริการชุมชนและครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการ
สาธารณสุข ระดับอื่นๆ และกับชุมชนเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบการให้
บริการระหว่างกันและกันเป็นอย่างดี
“การบริการสาธารณสุขทีม่ งุ่ เน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ” หมายความว่า

การบริการสาธารณสุขในลักษณะที่มุ่งหวังทำ�กำ�ไรสูงสุดตามกลไกตลาด
เพื่อนำ�กำ�ไรมาแบ่งกันในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ การประกอบ
ธุรกิจทัว่ ไป
“ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ” หมายความว่าองค์ความรู้ ความคิด
ความเชือ่ และความชำ�นาญในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรูท้ ไ่ี ด้สง่ั สม
ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิน่ ซึง่ รวมถึง การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่ประชาชนและชุมชน
ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้หรือตำ�ราการแพทย์แบบไทยที่ได้สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบ
ต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่รับรองโดยกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทัง้ นี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ บ างอย่ า งประกอบการวิ นิ จ ฉั ย และการบำ � บั ดโรคตามที่
กฎหมายกำ�หนด
“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และทรัพยากรของชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นนั้น

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕5

“การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดย
อาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน
“ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน” หมายความว่า ประชาชนที่อาศัย
หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ตำ�บลเชียงเคี่ยน
“หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการหรือผู้ซึ่งได้
รับการเสนอหรือการชักชวนเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้จัด
ให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลข่าวสารอันนำ�ไปสู่การบริโภคและ
หมายความรวมถึงผูใ้ ช้สนิ ค้าหรือผูไ้ ด้รบั บริการโดยชอบ แม้มไิ ด้เป็นผูเ้ สีย
ค่าตอบแทนก็ตาม
“การบริโภคทีย่ ง่ั ยืน” หมายความว่าการสนองตอบต่อความจำ�เป็น
ของการบริโภคสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในวิถีทาง
ที่ทำ�ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
“การสร้างความรู้ด้านสุขภาพ” หมายความว่า การสร้างความ
รู้จากการปฏิบัติ การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์ การศึกษาวิจัย การสังเคราะห์ความรู้และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและระบบสุขภาพ
“การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพ” หมายความว่า การนำ�
เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพที่หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่และสื่อสารกับประชาชนด้วยรูปแบบและช่อง
ทางต่างๆ
“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่าผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข
ที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อกำ�หนดรองรับ
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๖ ญสุธรรมนู
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“ กำ�ลังคนด้านสุขภาพ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
บทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ประกอบ
วิชาชีพ ด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อาสาสมัคร
ด้านสุขภาพต่างๆ แกนนำ�และเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ
ที่ทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
“จิตสำ�นึกสาธารณะ” หมายความว่า การที่บุคคลมีจิตใจที่คำ�นึง
ถึงประโยชน์ของผู้อื่นและให้ความสำ�คัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
“ภัยพิบตั ”ิ หมายความว่า ภัยอันเกิดจากเหตุทง้ั ปวงทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติอันส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรค

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๗7

หมวด ๑
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน
ข้อ ๔ สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน
ซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล
บนพื้นฐานของวิถีชุมชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
คนตำ�บลเชียงเคี่ยน “อยู่เย็น เป็นสุข”
หมวด ๒
การจัดระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยนที่พึงประสงค์
ข้อ ๕ ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำ�นึก
สาธารณะ และมีสุขภาพจิตดี
ข้อ ๖ การจัดระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน จะต้องสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน
ข้อ ๗ ส่งเสริมสถานบริการสาธารณสุขในตำ�บลเชียงเคี่ยน ให้มี
มาตรฐานการบริการที่เอื้อต่อสุขภาพ
ข้อ ๘ ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในตำ�บล
เชียงเคีย่ น มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ มีจิตอาสาพัฒนางาน
ที่ส่งเสริมสุขภาพ
ข้อ ๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นควรใช้ ธ รรมนู ญ สุ ข ภาพเป็ น
แนวทางในการจัดทำ�แผนแม่บทในการดำ�เนินงาน
ข้อ ๑๐ เสริมสร้างพฤติกรรม ค่านิยมการบริโภค ในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๘ ญสุธรรมนู

8

หมวด ๓
การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ข้อ ๑๑ ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ มีสว่ นร่วมในการ
จัดสภาพแวดล้อม ภายในบ้าน และชุมชน ให้เหมาะสม  เอือ้ ต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๒ มีการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันสิง่ เสพติด และภัยคุกคาม
ทางสังคมทุกประเภท ให้แก่ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน
ข้อ ๑๓ มีมาตรการป้องกันภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน
ข้อ ๑๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกันภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชุมชน
ข้อ ๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเฝ้า
ระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
ข้อ ๑๖ มีการควบคุม สถานประกอบการ ครัวเรือนในการจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำ�เสีย แสง เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง และความเร็ว
ของยานพาหนะ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ ๑๗ สถานประกอบการจำ�หน่ายอาหารในตำ�บลเชียงเคี่ยน
ควรมีจิตสำ�นึก ในการประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งสถานที่
การปรุงอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้  และวัสดุ ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ข้อ ๑๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ทำ�การเกษตรแบบชีวภาพ
ข้อ ๑๙ หลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีที่เป็นพิษต่อคน
ในบริเวณบ้านและชุมชน

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๙9

หมวด ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อ ๒๐ ส่งเสริมให้คนตำ�บลเชียงเคี่ยนบริโภคอาหารหลากหลาย
ชนิด เน้น ผัก ผลไม้ ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม และส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวและผักพื้นบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน
ข้อ ๒๑ ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน ควรออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ
ครั้งละ ๓๐ นาทีขึ้นไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน
ข้อ ๒๒ ให้ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในชุมชนและ
ใช้หลักธรรมในการส่งเสริมด้านจิตใจแก่ประชาชน
ข้อ ๒๓ ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน ควรลด ละ เลิก อบายมุข
เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด การประพฤติผิดศีลธรรม
ข้อ ๒๔ ส่งเสริมให้เจ้าภาพ งดการเลี้ยงสุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ น้ำ�อัดลม อาหารรสหวานจัด บุหรี่ ในงานศพ เพื่อลด
ภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ข้อ ๒๕ ประชาชนในตำ�บลเชียงเคี่ยน ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในศาสนสถาน โรงเรียนสถานบริการสาธารณสุข
และสถานที่ราชการ
ข้อ ๒๖ ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ น ควรหลีกเลีย่ งการถวายอาหาร
รสหวานจัด มัน เค็ม แด่พระภิกษุสงฆ์
ข้อ ๒๗ ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ นควรหลีกเลีย่ งการบริโภคอาหาร
ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหาร
รสจัด อาหารสุกๆดิบๆ หรืออาหารที่มีสารปนเปื้อน
ข้อ ๒๘ สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้สุขบัญญัติ
แห่งชาติในการดูแลสุขภาพ
ข้อ ๒๙ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองเรื่องเพศศึกษาที่ปลอดภัย
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐ ญสุธรรมนู
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หมวด ๕
การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพ
ข้อ ๓๐ ให้สถานบริการสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บลเชียงเคี่ยน และ อบต.เชียงเคี่ยน นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานด้าน
สุขภาพ ต่อชุมชนตำ�บลเชียงเคี่ยน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๓๑ ให้สถานบริการสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บลเชียงเคี่ยน และ อบต.เชียงเคี่ยน มีระบบประเมินผล และคืน
ข้อมูลด้านสุขภาพ แก่ชุมชนตำ�บลเชียงเคี่ยน
ข้อ ๓๒ ให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข
จัดบริการตรวจหรือประเมินภาวะสุขภาพระดับบุคคล รวมทั้งประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสุขภาพ
ข้อ ๓๓ ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ น ร่วมกันนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดระบบสุขภาพของคนตำ�บล
เชียงเคี่ยน
หมวด ๖
การสร้ า งบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพและพั ฒ นาสถานบริ ก าร
สาธารณสุข
ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนในการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประสานงานให้มี
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอต่อการให้บริการตาม
เกณฑ์
ข้อ ๓๕ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำ�งานเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพในพื้นที่ตำ�บลเชียงเคี่ยน ตามบทบาทหน้าที่
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑
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ข้อ ๓๖ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
ข้อ ๓๗ ประชาชนตำ�บลเชียงเคี่ยน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานบริการสาธารณสุข รักษาทรัพย์สิน เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๓๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ นกลุม่ องค์กร
ชมรมต่าง ๆ มีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการ สร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรค
ควบคุม ป้องกันโรค ในระดับครอบครัว และชุมชน
หมวด ๗
การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน
่ ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พน
้ื บ้านและการ
แพทย์ทางเลือกอืน
่ ๆ
ข้อ ๓๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สนับสนุน บุคลากร หรือ งบประมาณในการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การ
แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ข้อ ๔๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ตามภารกิจ ให้สามารถพึง่ ตนเองได้
โดยพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริม
ข้อ ๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สนับสนุน บุคลากร หรือ งบประมาณในการพัฒนากลุม่ อาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒ ญสุธรรมนู
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หมวด ๘
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ข้อ ๔๓ จัดให้มคี ณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในตำ�บลเชียงเคีย่ น
ข้อ ๔๔ ประชาชนในตำ�บลเชียงเคีย่ น ได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างทัว่ ถึง
ข้อ ๔๕ ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ น ได้รบั การดูแล และคุม้ ครองสิทธิ
ผูบ้ ริโภค อย่างเป็นธรรม
ข้อ ๔๖ มีเกณฑ์ เงือ่ นไข หรือมาตรฐานของสินค้า บริการ สถาน
บริการ ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพ
ข้อ ๔๗ ห้ามโฆษณาจำ�หน่ายสินค้า หรือบริการ ที่เกินความจริง              
แก่ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ น
หมวด ๙
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ละบริการข้อมูลสาธารณสุข
ข้อ ๔๘ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร
ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนตำ�บลเชียงเคีย่ นอย่างต่อเนือ่ ง และหลากหลาย
ช่องทาง
ข้อ ๔๙ สำ�นักธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น มีการบริหารจัดการ
ข้อมูล สถานะทางสุขภาพ และเป็นศูนย์ความรูด้ า้ นสุขภาพ
ข้อ ๕๐ มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นสุขภาพ ในระดับตำ�บลอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓
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หมวด ๑๐
การระดมทรัพยากรและสนับสนุน
งบประมาณการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
ข้อ ๕๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ               
แก่หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชน
ข้อ ๕๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกประกาศ/คำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะ
กรรมการดำ�เนินงานระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น ครอบคลุมหน่วยงาน
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๕๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการระดมทุนใน
การพัฒนางานด้านสุขภาพ และสถานบริการสาธารณสุข
หมวด ๑๑
สำ�นักธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน
ข้อ ๕๔ ทีต่ ง้ั ตัง้ ในสำ�นักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บลเชียงเคีย่ น
ตัง้ อยู่ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๗ ตำ�บลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
๑.อำ�นาจหน้าที่
๑.๑ เป็นองค์กรชุมชนควบคุมกำ�กับการทำ�งานขับเคลือ่ น “ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน”
๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเชียงเคีย่ น เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ตามนัย “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาตำ�บล
เชียงเคีย่ น”
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔ ญสุธรรมนู
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๒.การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ สำ�นักธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บลเชียงเคีย่ น ให้เป็นไปตามระเบียบ		
๒.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาสำ�นักธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบ
สุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน
ประกอบด้วย
๑.  เจ้าคณะตำ�บลเชียงเคีย่ น
๒.  สาธารณสุขอำ�เภอเทิง
๓.  ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลเทิง
๔.  เกษตรอำ�เภอเทิง
๕.  นายอำ�เภอหรือปลัดอำ�เภอผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีต่ �ำ บลเชียงเคีย่ น
๖.  พัฒนาการอำ�เภอเทิง
๗.  สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
			
๒.๒ คณะกรรมการสำ�นักธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยนประกอบด้วย

๑.   นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเชียงเคี่ยน ประธานคณะกรรมการ
๒.  กำ�นันตำ�บลเชียงเคี่ยน
รองประธาน
๓.  ปลัด อบต.เชียงเคี่ยน
กรรมการ
๔. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 				 กรรมการ
๕.  ผู้อำ�นวยการโรงเรียนทุกแห่ง			กรรมการ
๖.  เกษตรตำ�บลเชียงเคี่ยน			กรรมการ
๗.  หัวหน้าตู้ยามตำ�บลเชียงเคี่ยน		 กรรมการ
๘.  รองนายก อบต.เชียงเคี่ยน
กรรมการ
๙.  สมาชิก อบต.เชียงเคี่ยน ทุกคน
กรรมการ
๑๐. ประธานชมรมผู้สูงอายุตำ�บลเชียงเคี่ยน กรรมการ
๑๑. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำ�บลเชียงเคี่ยน กรรมการ
๑๒. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำ�บลเชียงเคี่ยน กรรมการ
๑๓. ประธานชมรมผู้พิการตำ�บลเชียงเคี่ยน กรรมการ
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๕
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๑๔. ประธานกลุ่มเยาวชนตำ�บลเชียงเคี่ยน
กรรมการ
๑๕. ตัวแทนกลุ่มอาชีพตำ�บลเชียงเคี่ยน		
กรรมการ
๑๖. ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น  เลขานุการ
๑๘. ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชนตำ�บลเชียงเคีย่ น ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หมวด ๑๒
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๕ การยื่นขอแก้ไขธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน ต้อง
ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ตำ�บลเชียงเคี่ยนจำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑
ใน ๓ ของจำ�นวนประชากรในพื้นที่ตำ�บลเชียงเคี่ยนและคณะกรรมการ
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยนจำ�นวน ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๕๖ การแก้ไขเพิม่ เติมธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ นฉบับนี้
ให้ดำ�เนินการเสมือนการจัดทำ�เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตำ�บลเชียงเคีย่ น การเสนอต้องยึดหลักเหตุผลความจำ�เป็นและประโยชน์
ที่จะบังเกิดแก่คนในตำ�บลเชียงเคี่ยน การดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติมต้อง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน
และต้องแจ้งวาระดังกล่าวต่อสาธารณชนทราบก่อนการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติการแก้ไขต้องมีผู้เห็นชอบเกินกึ่ง
หนึ่งของผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว

ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖ ญสุธรรมนู
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ความหมายศาสนพิธี
ศาสนพิธี คือพิธกี รรมทางศาสนาซึง่ เป็นวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับศาสนา
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหรือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา
กระนัน้ ก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นพิธกี รรมประเภทใด ๆ ก็ตามล้วนแต่มสี ารัตถะ
อยู่ที่การเสริมสร้างความดีงาม และความบริสุทธิ์ของผู้ร่วมพิธีกรรม
เป็นพืน้ ฐาน
ศาสนพิธี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. พิธีทำ�บุญในงานมงคล เป็นการทำ�บุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
ความสุขความเจริญ เช่น พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่   เลี้ยงภัตตาหาร
เช้า-เพล งานฉลองเสนาสนะต่างๆ และวันเกิด เป็นต้น
๒. พิธีทำ�บุญในงานอวมงคล เป็นการทำ�บุญเพื่อปัดเป่าความชั่ว
ร้ายให้หมดไป โดยปรารภถึงเหตุทม่ี าไม่ดี หรือเหตุทก่ี อ่ ให้เกิดความทุกข์โศก
เช่น พิธีศพ พิธีทำ�บุญครบรอบ ๑๐๐ วัน ทำ�บุญปอยข้าวสังข์ เป็นต้น
การนิมนต์พระสงฆ์ งานมงคล – งานอวมงคล
การนิมนต์พระสงฆ์ที่จะมางานมงคลหรืองานอวมงคล จะต้อง
ถือปฏิบตั ติ ามประเพณี คือ เจ้าภาพงานจะต้องมานิมนต์พระสงฆ์ดว้ ยตัวเอง
โดยแจ้งวัน เดือน ปี และพิธีที่เราจะทำ�นั้นให้พระสงฆ์ทราบเสมอ
แล้วต้องถือเอาดอกไม้ธูปเทียนมานิมนต์พระสงฆ์ที่สังกัดวัดในหมู่บ้าน
ก่อน และข้อที่ควรระวังเป็นที่สุด คือ หากว่านิมนต์ไปฉันภัตตาหาร
ห้ามบอกชื่ออาหารโดยเด็ดขาดเพราะผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์
ให้ใช้คำ�ว่า ฉันภัตตาหาร หรือ รับบิณฑบาตภิกขาหารเพียงอย่างเดียว
(งานมงคลนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคี่  ๕, ๗, ๙ เป็นต้น  งานอวมงคล
นิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่ ๔, ๖, ๘ เป็นต้น ตามประเพณีของพระสงฆ์
ภาคเหนือ )
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๗
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การเตรียมการศาสนพิ
๔. การเตรียมการศาสนพิธธี ี
งานมงคล
โตะหมูบูชา (พระพุทธรูป ๑, เชิงเทียน ๑ คู, กระถางธูป ๑, แจกัน ๑ คู
ผาฉากหลังพระสงฆ (ถาผนังบานไมเรียบรอย)
อาสนะสงฆ (ตามจํานวนพระสงฆ)
ตาลปต (พัดพรอมขาตั้ง ๑ อัน)
บาตรน้ํามนต ๑ ใบ (พรอมคาพรมน้ํามนต ๑ อัน, เทียนน้ํามนต ๑ เลม)
พาน (มากกวาพระสงฆที่ไปอีก ๓ ใบ)
กระโถน (ตามจํานวนพระสงฆ หรือ ๒ รูป ตอ ๑ ใบ )
เสื่อ
ดอกไมธูป-เทียนถวายพระสงฆ ( ถามี )
เครื่องไทยทาน (ตามจํานวนพระสงฆ หรือ ตามกําลังศรัทธา )
ซองปจจัย (ตามจํานวนพระสงฆ)
ที่กรวดน้ํา
ดายสายสิญจน (๑ มวน ขึ้นไป)
ภาชนะใสน้ําถวายพระสงฆ (ตามจํานวนพระสงฆ)

งานอวมงคล
โตะหมูบูชา (พระพุทธรูป ๑, เชิงเทียน ๑ คู, กระถางธูป ๑, แจกัน ๑ คู
ผาฉากหลังพระสงฆ (ถาผนังบานไมเรียบรอย)
อาสนะสงฆ (ตามจํานวนพระสงฆ)
ตาลปต (พัด เกิด แก เจ็บ ตาย พรอมขาตั้ง ตามจํานวนพระสงฆ)
บาตรน้ํามนต ๑ ใบ (พรอมคาพรมน้ํามนต ๑ อัน, เทียนน้ํามนต ๑ เลม)
พาน (มากกวาพระสงฆที่ไปอีก ๓ ใบ)
กระโถน (ตามจํานวนพระสงฆ หรือ ๒ รูป ตอ ๑ ใบ )
เสื่อ
ดอกไมธูป-เทียนถวายพระสงฆ ( ถามี )
เครื่องไทยทาน (ตามจํานวนพระสงฆ หรือ ตามกําลังศรัทธา )
ซองปจจัย (ตามจํานวนพระสงฆ)
ที่กรวดน้ํา
ดายสายสิญจน (๑ มวน ขึ้นไป)
ภาชนะใสน้ําถวายพระสงฆ (ตามจํานวนพระสงฆ)
ผาภูษาโยง
ผาบังสุกุล (กลางคืน ไมเกิน ๑ ชุด / กลางวัน ไมเกิน ๓ ชุด )
ผาไตรบังสุกุล (ตามกําลังศรัทธา)

ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๘ ญสุธรรมนู
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ลำ�ดับศาสนพิธี
  ๑.
  ๒.
  ๓.
  ๔.
  ๕.
  ๖.
  ๗.
  ๘.
  ๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
บัณฑิตนำ�กล่าวคำ�บูชาพระรัตนตรัย
ประเคนขันดอกไม้ขอศีล๕ – รับศีล ๕
บัณฑิตอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์
บัณฑิตอาราธนาธรรม (ถ้ามี)
วางผ้าบังสุกุล (งานศพตอนกลางคืน)
บัณฑิตกล่าวคำ� โอกาส-เวนตาน (ถ้ามี)
บัณฑิตนำ�กล่าวคำ�ถวายไทยทาน
ถวายไทยทาน
พระสงฆ์อนุโมทนา
บัณฑิตนำ�กล่าวคำ�กรวดน้ำ�แบบพื้นเมือง (เฉพาะในวัด)
บัณฑิตกล่าวคำ�ขอขมาพระรัตนตรัย (เฉพาะในวัด)
บัณฑิตนำ�กล่าวคำ�ลาพระ (เฉพาะในวัด)

****หมายเหตุ งานทำ�บุญต่างๆและฉันเพล ให้ออกไปรับพระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทำ�พิธี เวลา ๑๐.๐๐ น.
งานศพกลางคืน ให้ออกไปรับพระสงฆ์ เวลา ๑๙.๐๐ น.เริ่มทำ�
พิธี เวลา ๒๐.๐๐ น.
งานศพกลางวัน ให้ออกไปรับพระสงฆ์ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มทำ�
พิธี เวลา ๐๙.๓๐ น.

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๙
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คำ�บูชาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง อะภิปูชะยามะ.
อิมินา สักกาเรนะ, ธัมมัง อะภิปูชะยามะ.
อิมินา สักกาเรนะ, สังฆัง อะภิปูชะยามะ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
กราบลง ๑ ครั้ง
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ
กราบลง ๑ ครั้ง
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
กราบลง ๑ ครั้ง
คำ�อาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ
ปัญจะ สีลานิยาจามะ.ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ.ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง
วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ.
คำ�ถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง, สูปะพะยัญชะนะ, สัมปันนัง, สาลีนัง, โภชะนัง, อุทะกัง,
วะรัง, พุทธัสสะ, ปูเชมะฯ
คำ�ลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ

ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๐ ญสุธรรมนู
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คำ�ถวายสังฆทานทั่วไป
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะริวารานิ, ภิกฺขุสังฆัสสะ โอโณชะ
ยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกฺขุสังโฆ, อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ,
ปะฏิคฺคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จง
รับ ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
**** หมายเหตุ คำ�ถวายของต่าง ๆ ให้เปลี่ยนคำ�ที่ขีดเส้นใต้ว่า  ต่อไปนี้
สลากภัต . . .สลากภตฺตานิ . . .
ข้าวสาร . . . ตณฺฑุลานิ  . . .
ผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำ�ฝน) ...วสฺสิกสาฏิกานิ สปริวารานิ...
ผ้าจำ�นำ�พรรษา . . . วสฺสาวาสิกจีวรานิ. . .. .
ผ้าป่า . . . ปสุกูลจีวรานิ . . .
คำ�กรวดน้ำ�พื้นเมือง
อิทัง  ทานะกั๋มมัง  นิพพานะ  ปัจจะโย  โหนตุ  โน  นิจจั๋ง   
อิทัง  สีละกั๋มมัง  นิพพานะ  ปัจจะโย  โหนตุ  โน  นิจจั๋ง   อิทัง  
ภาวะนากั๋มมัง  นิพพานะ  ปัจจะโย  โหนตุ  โน  นิจจั๋ง   ยังกิ๋ญจิ  
กุสะลัง  กัตตัพพังกั๋มมัง  สัพเพหิ  อัมเหหิ  กะตั๋ง  ปุญญัง  โน  อะ
นุโมทันตุ  สุณันตุ  โภนโต๋  เย  เทวา  อัสสะมิ๋ง  ฐาเน  อาธิคะต๋า  
ฑีฆายุก๋า  สะทา  โหนตุ  สัพพะสัตต๋านัง  สุขีอัตต๋านัง  ปะริหะรัน
ตุ  มาต๋าปิต๋า  สุขิต๋า  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพเพ  ญาติก๋า  
สุขิต๋า  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพเพ  อะญาติก๋า  สุขิต๋า  โหน
ตุ  ทุกขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพเพ  ปิสา  สัพเพ  ยักขา  สัพเพ  เปต๋
า  สุขิต๋า  โหนตุ  ทุกขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพเพ  เทวา  สุขิต๋า  โหนตุ  
ทุกขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพเพ  อาจะริยุปัชฌายา  สุขิต๋า  โหนตุ  ทุก
ขา  ปะมุญจั๋นตุ  สัพพะสัมปัตตี๋โย  สะมิชฌันตุ  โว ฯ
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๑
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คำ�ขอขมาพระรัตนตรัย
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,พุทเธ  กุกัมมัง ปะกะตัง
มะยา  ยังพุทเธ ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง , กาลันตะเร   
สังวะริตุง  วะ  พุทเธ,
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธัมโม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยายัง,
ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,กาลันตะเร  สังวะริตงุ วะ ธัมโม,
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา, สังเฆ  กุกัมมัง  ปะ
กะตัง  มะยา  ยัง,สังเฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง , กา ลัน
ตะเร  สังวะริตงุ   วะ  สังเฆ,
วันทาน้อย
วันทามิ   ภันเต  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  
มะยา  กะตัง  ปุญญัง  สามินา  อะนุโมทิตัพพัง  สามินา  กะตัง  
ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ ฯ
คำ�ขอขมาบิดา-มารดา
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ,มาตาปิตา, ปะกะโต มะยา,
ขะมะถะเม, กะตัง โทสัง,สัพพะปาปัง, วินสั สะตุ, ( ๓ ครัง้ )
   หากข้าพเจ้า, ได้ประพฤติล่วงเกิน, ต่อบิดา-มารดา, ด้วยอำ�นาจแห่ง
โมหะ,หรือด้วยความพลั้งเผลอ, ข้าพเจ้าขอกราบขมา, ต่อบิดา มารดา,
และจะสำ�รวมระวังต่อไป,ขอบิดา มารดา,  ได้โปรดงดโทษ, และอำ�นวย
พรให้ข้าพเจ้า,  ประสบแต่สรรพมิ่งมงคลตลอดไป.
คำ�หยาดน้ำ�แบบย่อ
อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ
ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๒ ญสุธรรมนู
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วันชัยฤกษ์
วันชัยฤกษ์ผีหัวหลวงนี้ ใช้สำ�หรับทำ�การมงคลทุกอย่าง เช่น กิน
แขกแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เป็กข์ตุ๊ บวชพระ เสี่ยงโชค ไปค้าขายต่าง
บ้านต่างเมือง โยกย้ายค้ายที่อยู่ เว้นวันที่ไม่เป็นมงคลเสีย ถือเอาวันดี
มีโชค จะเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างมหาศาล
เดือนขึ้น/เดือนแรม ก็ให้ถือเอาอย่างเดียวกัน
๑ ค่ำ� ช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ( ดี ) ๙  ค่ำ� ถูกเสี้ยนพระยาราม
๒ ค่ำ� ฟังธรรมกลางป่าช้า
๑๐ ค่ำ� หาความงามบ่ได้
๓ ค่ำ� ล้างมือถ้าคอยกิน ( ดี )
๑๑ ค่ำ� ขี้ไร้กลายเป็นดี ( ดี )
๔ ค่ำ� นอนปลายตีนตากแดด
๑๒ ค่ำ� บ่มีดีสักหยาด
๕ ค่ำ� ผีแวดล้อมปองเอา
๑๓ ค่ำ� ชัยะผาบชมพู ( ดี )
๖ ค่ำ� ลงสำ�เภาไปค้า ( ดี )          ๑๔ ค่ำ� ศัตรูปองร้าย
๗ ค่ำ� เคราะห์อยู่ถ้าคอยจน
๑๕ ค่ำ� ผีแม่ม่ายปองเอา
๘ ค่ำ� สาระวนบ่เมี้ยน
วันหัวเรียงหมอน
เมื่อจะทำ�พิธีแต่งงานมงคลสมรส เมื่อหาฤกษ์ยาม วัน เดือน ปี
ได้แล้ว ท่านจะต้องหาวันหัวเรียงหมอนด้วย ดังนี้
เดือนใดก็ตาม ขึ้น ๒ – ๘ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ – ๑๓ ค่ำ�
เดือนใดก็ตาม แรม ๔ – ๗ – ๑๐ – ๑๓ – ๑๔ ค่ำ�
เป็นวันหัวเรียงหมอน ดีนัก  นอกจากนั้นไม่ดี อย่าทำ�เลย

ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลเชียงเคี่ยน พ.ศ. ๒๕๕๕
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๒๓
23

วันเสียประจำ�เดือน

ดูตำ�ราขึ้นบ้านใหม่

ทิศที่เป็นศรีของวัน

ธรรมนู
ขภาพตำญ�สุบลเชี
ขภาพตำ
ยงเคี
�บลเชี
่ยน พ.ศ.
ยงเคี่ย๒๕๕๕
น พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๔ ญสุธรรมนู

24

สารบัญ
นิยามศัพท์
       ๑-๗
หมวดที่ ๑  ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น			๘
หมวดที่ ๒  การจัดระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ นทีพ่ งึ ประสงค์				๘
หมวดที่ ๓  การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพและการจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
๙
หมวดที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ
๑๐
หมวดที่ ๕  การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพ
๑๑
หมวดที่ ๖  การสร้างบุคลากรด้านสุขภาพและพัฒนาสถานบริการ
      ๑๑-๑๒
หมวดที่ ๗  การส่งเสริม สนับสนุน การใช้ และการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
๑๒
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้านและการแพทย์ทางเลือกอืน่ ๆ
หมวดที่ ๘  การคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค
๑๓
หมวดที่ ๙  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ละบริการข้อมูลสาธารณสุข
๑๓
หมวดที่ ๑๐ การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ		 ๑๔
หมวดที่ ๑๑ สำ�นักธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพตำ�บลเชียงเคีย่ น
      ๑๔-๑๖
หมวดที่ ๑๒  บทเฉพาะกาล
๑๖
ความรูเ้ รือ่ งศาสนพิธี
     ๑๗-๒๔
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