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จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ (สช.) 
 ชั้น 2 อาคาร 88/37 ติวานนท7 14 
 ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 โทรศัพท7 0 2590 2304  โทรสาร 0 2590 2311 
พิมพ7ครั้งท่ี 1 มกราคม 2558 จํานวน 2,500 เล�ม 
พิมพ7ท่ี เนปจูนการพิมพ7 
 61 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง 
 อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 
 โทรศัพท7 0 5351 1075 
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สารบัญ 
 
คําปรารภ  1 
นิยามศัพท7  2 
หมวดท่ี ๑ ปรัชญาแนวคิดระบบสุขภาพตําบลริมป�ง 9 
หมวดท่ี ๒ การจัดระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค7ต�อสุขภาวะ 
 ชุมชนตําบลริมป�ง 9 
หมวดท่ี ๓ การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 11 
หมวดท่ี ๔ การควบคุมปeองกันป0จจัยคุกคามต�อสุขภาพ 
 และการจัดการส่ิงแวดล�อมท่ีเหมาะสม 13 
หมวดท่ี ๕ การติดตามประเมินผลและควบคุมด�านสุขภาพ 14 
หมวดท่ี ๖ การสร�างและพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวกับ 
 ด�านสุขภาพ 15 
หมวดท่ี ๗ การคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค 16 
หมวดท่ี ๘ การเผยแพร�ประชาสัมพันธ7ความรู�และ 
 บริการข�อมูลด�านสุขภาพ 16 
หมวดท่ี ๙ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิป0ญญาท�องถิ่น 
 แพทย7แผนไทยและแพทย7ทางเลือก 17 
หมวดท่ี ๑๐ การระดมทรัพยากร และสนับสนุนงบประมาณ 
 การดําเนินงานด�านสุขภาพ 18 
หมวดท่ี ๑๑ สํานักธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง 19 
หมวดท่ี ๑๒ บทเฉพาะกาล 22 
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ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

ธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง 
(การมีส
วนร
วมของชุมชนว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง) 

๑๒ หมวด ๕๙ ข�อ 
 

คําปรารภ 
ตามเจตจํานงของธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพ

แห
งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดหลักการมีส
วนร
วม      
การเป�ดช
องทางรับฟ2งความคิดเห็นจากทุกภาคส
วน ใช
ขอมูลวิชาการและการจัดการความรูเป6นฐานสําคัญ เพื่อให
บรรลุเป:าหมายแห
งระบบสุขภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติโดย
ประชาชนทุกภาคส
วนมีส
วนร
วมอย
างเขมแข็ง การจัดทํา
ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง อําเภอเมืองลําพูน 
ก็อยู
ภายใตหลักการดําเนินการดังกล
าว โดยมีความมุ
งหมาย
ท่ีจะใหประชาชนในตําบลริมป�ง อําเภอเมืองลําพูนมีสุขภาพ
ท่ีดี มี“อายุมั่น ขวัญยืน” รวมถึงใหหน
วยงานของรัฐ 
องค>กรปกครองส
วนทองถ่ิน ภาคประชาสังคมในตําบลริมป�ง 
อําเภอเมืองลําพูน ใชธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบล
ริมป�งเป6นกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร> 
และการดําเนินงานดานสุขภาพของตําบลริมป�ง อําเภอเมือง
ลําพูนดังต
อไปน้ี 
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ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

ข�อท่ี ๑ ธรรมนูญน้ีเรียกว
า “ธรรมนูญว�าด�วยระบบ
สุขภาพตําบลริมป ง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข�อท่ี ๒ การประกาศใชธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพ
ตําบลริมป�ง อําเภอเมืองลําพูน ใหมีผลเริ่มใชภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตําบลริมป�ง มีมติ
เห็นชอบ 

 
นิยามศัพท( 

ข�อท่ี ๓ ในธรรมนูญน้ี 
ธ ร รม นูญว� า ด� ว ย ร ะบบสุ ขภ าพตํ าบล ริ มป� ง 

หมายความว
า การมีส
วนร
วมของประชาชนตําบลริมป�งท่ี
ร
วมกันจัดทําบันทึกขอตกลงท่ีว
าดวยระบบสุขภาพ เพื่อใช
เป6นแนวทางการดํารงชีวิตและกรอบการดําเนินงาน ของ
ประชาชน หน
วยงาน องค>กรชุมชน ภาคเอกชนในตําบล
ริมป�ง อําเภอเมืองลําพูน รวมถึงบุคคล หน
วยงาน องค>กร
ชุมชนอื่นๆ ท่ีเขามาดําเนินกิจกรรมร
วมกันในพื้นท่ีตําบล
ริมป�ง อําเภอเมืองลําพูน 

สุขภาพ หมายความว
า ภาวะของประชาชนตําบล
ริมป�ง อําเภอเมืองลําพูนท่ีสมบูรณ>พรอมท้ังทางกาย ทางจิต 
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ทางป2ญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป6นองค>รวมอย
าง
สมดุล 

คุณธรรม หมายความว
า คุณความดีท่ีบุคคลพึงสํานึก
ในจิตใจตน ในเรื่อง ความจริง ความดีงาม และใชเป6นหลัก
ในการดําเนินชีวิต 

จริยธรรม หมายความว
า แนวทางประพฤติที่ยึดหลัก
คุณธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ หมายความว
า การท่ีบุคคลมีจิตใจ
ท่ีคํ า นึงถึงประโยชน>ของผู อื่นและใหความสําคัญต
อ
ผลประโยชน>ของส
วนรวมเป6นท่ีต้ัง 

วัฒนธรรม หมายความว
า วิถีชีวิตแห
งความดีงามท่ี
ประพฤติปฏิบัติสืบต
อกันมา บนพื้นฐานแห
งการรับรูร
วมกัน
ใน ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ตป ร ะ จํ า วั น  โ ด ย ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สภาพแวดลอมและธรรมชาติ ในตําบลริมป�ง 

ประเพณี หมายความว
า กิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินอยู
อย
างสม่ําเสมอ 

ศีล ๕ หมายความว
า แนวทางปฏิบัติใหตัวเราอยู
ใน
ทํ านองคลองธรรม  เป6 นการกระ ทํ า ให จิ ตบริ สุ ท ธ์ิ 
ประกอบดวย ๑. เวนจากการทําลายชีวิต ๒. เวนจากการ
ถือเอาของท่ีเขามิไดให ๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
๔. เวนจากการพูดเท็จ ๕. เวนจากการด่ืมเครื่องด่ืมของเมา 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายความว
า แนวทาง
ปฏิบัติที่ยึดหลักความพอเพียง มีเหตุผล มีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีพอสมควรต
อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกภายใน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบ
รู ความรอบคอบและความระมัดระวังอย
างยิ่งในการนํา
วิชาการต
างๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน 

อายุมั่น ขวัญยืน หมายความว
า ภาวะของประชาชน
ตําบลริมป�งท่ีสมบูรณ>พรอมท้ังทางร
างกาย ทางจิต ทาง
ป2ญญา และทางสังคม โดยอาศัยความรัก ความเขาใจ ความ
เอื้ออาทร ความสามัคคีของคนในชุมชนตําบลริมป�ง อําเภอ
เมืองลําพูน 

การมีส�วนร�วม หมายความว
า การท่ีทุกคนมีส
วนร
วม
ในกระบวนการร
วมคิด ร
วมทํา ร
วมกิจกรรม ร
วมรับ
ผลประโยชน> ร
วมรับผิดชอบ และร
วมติดตามประเมินผล 
กิจกรรมต
างๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

สถานบริการ หมายความว
า สถานท่ีซ่ึงใหบริการและ
หรือ อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของผูคนในชุมชน
ตําบลริมป�ง  

หน�วยงาน หมายความว
า หน
วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีต้ังอยู
ในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีตําบลริมป�ง อําเภอ



๕ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

เมืองลําพูนและเขาร
วมเป6นภาคีเครือข
ายหรือดําเนิน
กิจกรรมในตําบลริมป�ง  

องค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายความว
า ราชการ
ส
วนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนในทองถ่ินน้ัน 
มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน>สุขของชุมชนในทองถ่ินน้ัน เช
น 
กรุงเทพมหานคร(กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องค>การ
บริหารส
วนจังหวัด (อบจ.) และองค>การบริหารส
วนตําบล 
(อบต.) เป6นตน 

องค(กร กลุ�มชุมชน หมายความว
า องค>กรหรือกลุ
ม
ของประชาชนท่ีรวมตัวกันโดยมีการจัดต้ังจากหน
วยงานของ
รัฐ หรือตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ หรือก
อต้ังกันเอง
ภายในพื้นท่ี และเป6นท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไป โดยมี
กิจกรรมท่ีเป6นประโยชน>ต
อส
วนรวมและสาธารณะ 

ศูนย(ข�อมูลกลาง หมายความว
า สถานท่ีรวบรวม 
จัดเก็บ นําเสนอขอมูลข
าวสารทางดานสุขภาพ 

การคืนข�อมูล หมายความว
า การส
งมอบขอมูลท่ีผ
าน
การวิเคราะห> สังเคราะห> การแปรผล ใหแก
ผูมีส
วนไดเสีย 

ภาคีเครือข�าย หมายความว
า หน
วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน องค>กรชุมชน ท่ีมีเจตจํานง ร
วมดําเนินกิจกรรมสราง
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เสริมสุขภาพสุขภาวะของประชาชนตําบลริมป�ง อําเภอเมือง
ลําพูน 

การสร�างเสริมสุขภาพ หมายความว
า การกระทําท่ีมุ
ง
ส
งเสริมและสนับสนุนใหบุคคล มีสุขภาวะทางกาย ทางจิต 
ทางป2ญญา และทางสังคม สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล 
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมปลอดภัย 
เพื่อส
งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล ครอบครัว 
และสังคม 

การป5องกันโรค หมายความว
า การกระทําใดๆ หรือ
งดเวนการกระทําอันใดมีความมุ
งหมายใหบุคคลไม
เจ็บปMวย 
ไม
ปMวยกลับซํ้า หรือไม
มีการแพร
ระบาดของโรค แบ
ง
ออกเป6น ๓ ระยะ คือ การป:องกันก
อนการเกิดโรค 
กระบวนการยับยั้งระหว
างการเกิดโรค การฟNOนฟูสภาพหลัง
การเจ็บปMวยมิใหปMวยซํ้า 

การควบคุมโรค หมายความว
า การกระทําใดๆ ท่ีมี
ความมุ
งหมายจํากัดการเกิดโรคมิใหมีการแพร
ระบาด 
รวมถึงการเตรียมความพรอมในการควบคุมโรคเมื่อมีการ
ระบาดของโรคท้ังโรคติดต
อ โรคไม
ติดต
อ อันตรายจาก
สารเคมีต
างๆ สารปนเปNOอนในอาหาร 
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ภัยพิบัติ หมายความว
า ภัยอันเกิดจากเหตุท้ังปวงท่ีมี
ผลกระทบต
อชีวิตและทรัพย>สินรวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติ
อันส
งผลใหเกิดการระบาดของโรค 

การควบคุมและป5องกันป8จจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
หมายความว
า การจัดการกับป2จจัยต
างๆ ท่ีมีผลเสียต
อ
สุขภาพ ไม
ว
าจะเป6นสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ เช้ือ
โรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ รวมท้ังระบบต
างๆ ในสังคม เพื่อ
ป:องกันและลดผลกระทบต
อสุขภาพ รวมท้ังสรางป2จจัยท่ี
เอื้อต
อการมีสุขภาพดีดวย 

พาหะนําโรค หมายความว
า ตัวการท่ีนําโรคมาติดต
อสู

ผูอื่น 

การบริการด�านสุขภาพ หมายความว
า การบริการ
ต
างๆอันเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ การป:องกันและ
ควบคุมโรคและป2จจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย
และบําบัดสภาวะการเจ็บปMวย และการฟNOนฟูสมรรถภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

เกณฑ(ช้ีวัดด�านสุขภาพ หมายความว
า สิ่งท่ีแสดงให
สามารถเห็นผลท่ีเกิดจากการกระทําใดๆต
อการดําเนินงาน
ดานสุขภาพ 

สัมมาชีพ หมายความว
า การประกอบอาชีพท่ีดีและ
สุจริต 
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จิตอาสา หมายความว
า ผู ท่ีมีจิตใจนิยม ช
วยเหลือ
ผูอื่นโดยไม
คิดหวังสิ่งตอบแทน 

ภู มิ ป8 ญ ญ า ท� อ ง ถ่ิ น  ห ม า ย ค ว า ม ว
 า  ค ว า ม รู 
ความสามารถในดานต
างๆ ท่ีสรางสมและถ
ายทอดกันมาใน
แต
ละรุ
นของชุมชนทองถ่ิน 

การจัดการความรู� หมายความว
า การดําเนินการให
ความรูเหล
าน้ันสามารถคงอยู
 และสืบทอดใหเป6นประโยชน>
ต
อผูอื่นท่ีตองการ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านสุขภาพ หมายความว
า 
การจัดใหมีสถานท่ีพูดคุย ปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใชและเป6นประโยชน>ต
อการดําเนินการแกไขป2ญหาดาน
สุขภาพ 

เกษตรอินทรีย(ปลอดภัยจากสารพิษ หมายความว
า 
การทําการเกษตรโดยมีความเขาใจในการใชสารเคมีต
างๆ 
ทางการเกษตร และมีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การบริโภค 

มาตรการทางสังคม หมายความว
า ขอตกลงใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากชุมชนส
วนรวม เพื่อใหเป6นผลบังคับและมีความ
มุ
งหมายใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงน้ัน 

ข�อท่ี ๔ ธรรมนูญฉบับน้ีใชเป6นแนวทางการดํารงชีวิต
ดานสุขภาพและกรอบการดําเนินงาน ของประชาชน 
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หน
วยงาน องค>กรชุมชน ภาคเอกชนในตําบลริมป�ง อําเภอ
เมืองลําพูน รวมถึงบุคคล หน
วยงาน องค>กรชุมชนอื่นๆ ท่ี
เขามาดําเนินกิจกรรมร
วมกันในพื้นท่ีตําบลริมป�ง อําเภอ
เมืองลําพูน 
 
หมวดท่ี ๑ ปรัชญาแนวคิดระบบสุขภาพตําบลริมป�ง 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู
นิสัยสุขภาพ โดยการร
วม
สรางสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยอาศัยความรัก 
ความเขาใจ ความสามัคคี ตามวิถีประชาธิปไตย และอาศัย
พื้นฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจรรโลงเอกลักษณ>ทางวัฒนธรรม รักษ>
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอย
างยั่งยืน เพื่อใหตําบลริมป�ง
เป6นตําบลแห
งความสุข มุ
งสู
การมี “อายุมั่น ขวัญยืน” 
 
หมวดท่ี ๒ การจัดระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค(ต�อสุขภาวะ
ชุมชนตําบลริมป�ง 
 ข�อท่ี ๕ โดยมาตรฐานท่ัวไปของคนตําบลริมป�ง ควร
รักษา ศีล ๕ ใหเป6นปกติหรือตามหลักคําสอนของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 
 ข�อท่ี ๖ คนตําบลริมป�งมีคุณธรรม มีจริยธรรม       
มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีสุขภาพจิตดี 
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 ข�อท่ี ๗ ส
งเสริมสถานบริการในเขตพื้นท่ีตําบลริมป�ง 
มีมาตรฐานการบริการท่ีเอื้อต
อสุขภาพ 
 ข�อ ท่ี ๘ มีการจัดการธรรมชาติใหร
มรื่น  ปรับ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เอื้อต
อสุขภาพ 

ข�อท่ี ๙ มีการจัดสถานท่ีเขตปลอดบุหรี่ตาม ท่ี
กฎหมายกําหนด และเฝ:าระวังการละเมิด เพื่อคุมครอง
สุขภาพผูไม
สูบบุหรี่ หรือผูสูบบุหรี่มือสอง พรอมท้ังหนุน
เสริมการสรางกระแสชุมชนใหมีกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ 
อย
างต
อเน่ือง  
 ข� อ ท่ี  ๑๐  มี ก า รส
 ง เ ส ริ ม และอ นุ รั กษ> ศิ ล ปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม 
 ข�อท่ี ๑๑ มีการส
งเสริมภูมิป2ญญาทองถ่ิน การพัฒนา
ฝVมือ ส
งเสริมสัมมาชีพของคนในชุมชน 

ข�อท่ี ๑๒ มีการส
งเสริมการท
องเท่ียวเชิงอนุรักษ>ผ
าน
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
ตําบลริมป�ง 
 ข�อท่ี ๑๓ ส
งเสริมการจัดทําแผนงาน/โครงการและ/
หรือสนับสนุนเครื่องเล
น/อุปกรณ>ท่ีส
งเสริมสุขภาพ 

ข�อท่ี ๑๔ ส
งเสริมสนับสนุนใหคนตําบลริมป�ง และ
องค>กรท่ีเก่ียวของ มีส
วนร
วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
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 ข�อท่ี ๑๕ ส
งเสริมสนับสนุนใหเด็ก และเยาวชนมี
จิตสํานึกเกิดจิตอาสาพัฒนางานท่ีส
งเสริมสุขภาพ 
 ข�อท่ี ๑๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลริมป�ง 
องค>กรปกครองส
วนทองถ่ิน และองค>กรท่ีเก่ียวของ ควรใช
ธรรมนูญสุขภาพเป6นแนวทางในการจัดทําแผนแม
บทในการ
ดําเนินงาน 
 ข�อท่ี ๑๗ มีระบบการจัดการฐานขอมูลสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ (ครอบคลุม ครบถวน ถูกตอง เป6นป2จจุบัน) 
 ข�อท่ี ๑๘ ปลูกฝ2ง เสริมสรางพฤติกรรม ค
านิยมการ
บริโภคของบุคคล ครอบครัว ชุมชนท่ีเอื้อต
อการมีสุขภาพดี 

ข�อท่ี ๑๙ ปลูกจิตสํานึกใหมีการทําการเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย> ส
งเสริมการใชอุปกรณ>ป:องกัน
อันตรายส
วนบุคคลในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
 ข�อท่ี ๒๐ ส
งเสริมครอบครัวใหมีความอบอุ
นมี
สุขภาพจิตดี 
 
หมวดท่ี ๓ การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

ข�อท่ี ๒๑ คนตําบลริมป�ง ควรกินอาหารหลากหลาย
ชนิดมากท่ีสุดใหครบ ๕ หมู
 หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน
และแป:งในปริมาณมากเกินไป ควรเนนอาหารประเภทผัก
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ผลไมใหมากข้ึน และหันมาปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคใน
ครัวเรือน  
 ข�อท่ี ๒๒ คนตําบลริมป�ง ควรเลี้ยงลูกดวยนมแม

เพียงอย
างเดียวจนถึง ๖ เดือน และควรใหลูกไดรับนมแม

ร
วมกับอาหารตามวัยจนถึง ๒ ปV  
 ข�อ ท่ี  ๒๓  คนตําบลริมป� ง  ควรออกกําลั งกาย
สม่ําเสมอ ครั้งละ ๓๐ นาทีข้ึนไป อย
างนอยสัปดาห>ละ ๓ 
วัน  
 ข�อท่ี ๒๔ คนตําบลริมป�ง ควรคิดในทางบวก เชิง
สรางสรรค> ทําอารมณ>จิตใจใหร
าเริง อยู
เสมอ นอนหลับ
พักผ
อนใหเพียงพออย
างนอยวันละ ๘ ช่ัวโมง 
 ข�อท่ี ๒๕ คนตําบลริมป�ง ควรจัดสภาพแวดลอมใน
บานใหเป6นระเบียบเรียบรอย มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
เพื่อเอื้อต
อการมีสุขภาพดีของคนในครอบครัว ขณะเดียวกัน
ก็ควรสรางสรรค>สิ่งแวดลอมท่ีดีในชุมชนดวย  
 ข�อท่ี ๒๖ คนตําบลริมป�ง ควรหลีกเลี่ยงป2จจัยเสี่ยงท่ี
จะทําใหเกิดโรคต
างๆ เช
น หลีกเลี่ยงการกินอาหารท่ีมีไขมัน
สูง ลดการกินอาหารรสจัด ไม
กินอาหารท่ีสุก ๆดิบๆ หรือ
อาหารท่ีมีสารปนเปNOอน  
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ข�อท่ี ๒๗ คนตําบลริมป�งตองคาดเข็มขัดนิรภัยขณะ
ขับรถยนต> และสวมหมวกกันน็อคขณะขับข่ีรถจักรยานยนต> 
(รถเครื่อง) ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข�อท่ี ๒๘ คนตําบลริมป�ง ควรลด ละ เลิกอบายมุข 
เช
น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน และการสําส
อนทางเพศ 
ซ่ึงเป6นภัยรายแรงท่ีก
อใหเกิดผลเสียต
อสุขภาพกายและ
จิตใจ 

ข�อท่ี ๒๙ ใหศาสนสถานเป6นศูนย>รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและมีส
วนร
วมในการ
ดําเนินงานทางดานสุขภาพ 

 
หมวดท่ี ๔ การควบคุมป5องกันป8จจัยคุกคามต�อสุขภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสม 
 ข�อท่ี ๓๐ มีการเฝ:าระวัง ควบคุมป:องกันสิ่งเสพติด 
และภัยทางสังคมทุกประเภทใหแก
ประชาชนตําบลริมป�ง
โดยเฉพาะในกลุ
มเด็ก และเยาวชน 
 ข�อท่ี ๓๑ มีมาตรการควบคุม กํากับ การรวมกลุ
มใน
เชิงไม
สรางสรรค>ของเด็กและเยาวชน และกลุ
มชนในตําบล
ริมป�ง 
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 ข�อท่ี ๓๒ สนับสนุนการมีส
วนร
วมของครัวเรือนใน
การเฝ:าระวังและป:องกันภัยพิบัติท่ีส
งผลกระทบต
อภาวะ
สุขภาพท้ังทางกาย และจิตใจ 
 ข�อท่ี ๓๓ สนับสนุน และส
งเสริมการมีส
วนร
วมของ
ครอบครัวในการเฝ:าระวัง ควบคุมป:องกันโรคติดต
อในชุมชน 
 ข�อท่ี ๓๔ มีการควบคุมครัวเรือน สถานประกอบการ
ในการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย แสง เสียง กลิ่น ควัน ฝุMน
ละออง และความเร็วของยวดยานพาหนะใหอยู
ในเกณฑ>
มาตรฐาน 
 ข�อท่ี ๓๕ มีมาตรการทางสังคมในการควบคุมจัดการ
ลงโทษ/ชดเชย ป2จ จัยคุกคามทางสุขภาพต
อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
 ข�อท่ี ๓๖ คนตําบลริมป�ง มีส
วนร
วมในการพัฒนา
หมู
บาน เช
น วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ สถานท่ี
สาธารณะและปลูกตนไมปรับภูมิทัศน>ใหสวยงามอย
างนอย
ปVละ ๑ ครั้ง 
 
หมวดท่ี ๕ การติดตามประเมินผลและควบคุมด�าน
สุขภาพ 

ข�อท่ี ๓๗ ใหสถานบริการสาธารณสุข กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลริมป�ง และเทศบาลตําบลริมป�ง 
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นําเสนอผลการดําเนินงานดานสุขภาพต
อชุมชนตําบลริมป�ง 
อย
างนอยปVละ ๑ ครั้ง 
 ข�อท่ี ๓๘ ใหสถานบริการสาธารณสุข จัดบริการ
ตรวจและ/หรือประเมินภาวะสุขภาพระดับบุคคล รวมท้ัง
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการดานสุขภาพ 
 ข�อท่ี ๓๙ ใหสถานบริการสาธารณสุข กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลริมป�ง และเทศบาลตําบลริมป�งมี
ระบบการประเมินผล งานวิจัย และการคืนขอมูลดาน
สุขภาพสู
ชุมชนตําบลริมป�ง 
 ข�อท่ี ๔๐ คนในพื้นท่ีตําบลริมป�ง ร
วมกําหนดเกณฑ>
ช้ีวัดดานสุขภาพและนําขอมูลท่ีได 
จากการประเมินผลไปใชเป6นขอมูลพื้นฐานในการจัดระบบ
สุขภาพของคนในตําบลริมป�ง 
 
หมวดท่ี ๖ การสร�างและพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวกับ
ด�านสุขภาพ 

ข�อท่ี ๔๑ องค>กรปกครองส
วนทองถ่ินส
งเสริม 
สนับสนุนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย>และสาธารณสขุ 
โดยคัดเลือกจากบุคคลในพื้นท่ีตําบลริมป�ง 



๑๖ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

 ข�อท่ี ๔๒ ตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ี
ทํางานเก่ียวของดานสุขภาพในพื้นท่ีตําบลริมป�ง ตาม
บทบาทหนาท่ี 
 ข�อท่ี ๔๓ สนับสนุน ส
งเสริม ใหประชาชนตําบล
ริมป�งโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเขามามีบทบาทและมีส
วน
ร
วมในการเฝ:าระวัง ควบคุม ป:องกันโรค และสรางเสริม
สุขภาพ 
 
หมวดท่ี ๗ การคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภค 
 ข�อท่ี ๔๔ ตองจัดใหมีคณะกรรมการดูแล และ
คุมครองผูบริโภคตําบลริมป�ง 
 ข�อท่ี ๔๕ มีเกณฑ> เง่ือนไข และ/หรือมาตรฐานของ
สินคา บริการ สถานบริการ ท่ีส
งผลต
อสุขภาพ 
 
หมวดท่ี ๘ การเผยแพร�ประชาสัมพันธ(ความรู�และบริการ
ข�อมูลด�านสุขภาพ 
 ข�อท่ี ๔๖ จัดใหมีการประชาสัมพันธ> และเผยแพร

ขอมูลข
าวสารดานสุขภาพ แก
ประชาชนตําบลริมป�งอย
าง
ต
อเน่ือง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 ข�อท่ี ๔๗ สํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลริมป�ง มีการ
บริหารจัดการขอมูล สถานะทาง 



๑๗ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

สุขภาพ“เปนศูนย�ข�อมูลกลางและ/หรือธนาคารความรู�” 
ทางดานสุขภาพ 
 ข�อท่ี ๔๘ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสุขภาพอย
าง
นอยปVละ ๑ ครั้ง 
 
หมวดท่ี ๙ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิป8ญญาท�องถ่ิน 
แพทย(แผนไทยและแพทย(ทางเลือก 
 ข�อ ท่ี ๔๙ องค>กรปกครองส
วนทอง ถ่ิน/หน
วย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร 
เจาหนาท่ี เพื่อพัฒนาภูมิป2ญญาทองถ่ิน การแพทย>แผนไทย 
และแพทย>ทางเลือกตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข�อท่ี ๕๐ องค>กรปกครองส
วนทองถ่ิน/หน
วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน สนับสนุนองค>ความรูบุคคล ครอบครัว 
กลุ
มจัดต้ังตามภารกิจ “เกษตรอินทรีย-ปลอดภัยจาก
สารพิษ” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย
าง
ต
อเน่ือง 
 ข�อท่ี ๕๑ องค>กรปกครองส
วนทองถ่ิน/หน
วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน สนับสนุนและส
งเสริมการบริหาร
จัดการพัฒนายกระดับภูมิป2ญญาทองถ่ิน การแพทย>แผน
ไทย และแพทย>ทางเลือก เกษตรอินทรีย>ปลอดภัยจาก
สารพิษ ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลริมป�ง 



๑๘ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

 ข�อท่ี ๕๒ องค>กรปกครองส
วนทองถ่ิน/หน
วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน สนับสนุนส
งเสริมกลุ
มจัดต้ังตามภารกิจ
ใหสามารถพึ่งตนเองโดยพัฒนาใหเป6นสัมมาชีพ 
 
หมวด ท่ี  ๑๐ การระดมทรัพยากร และสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานด�านสุขภาพ 
 ข�อท่ี ๕๓ เทศบาลตําบลริมป�ง จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุน ส
งเสริมการสรางสุขภาพ การควบคุมป:องกันโรค 
การฟNOนฟูสภาพ รวมถึงการสรางแกนนําส
งเสริมสุขภาพ 
แกนนําควบคุมป:องกันโรค แกนนําฟNOนฟูสภาพ และ/หรือ 
เยี่ยมบาน 

ข�อท่ี ๕๔ เทศบาลตําบลริมป�ง จัดสถานท่ีออกกําลัง
กาย จัดรถ และ/หรือ หน
วยบริการควบคุมป:องกันโรค
รวมถึงต้ังหน
วยบริการฟNOนฟูสภาพ และ/หรือ เยี่ยมบาน 
 ข�อท่ี ๕๕ เทศบาลตําบลริมป�ง ออกประกาศ/คําสั่ง 
แต
งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบสุขภาพระดับตําบล
ริมป�ง ครอบคลุม บุคลากร หน
วยงาน องค>กรท่ีเก่ียวของ 
 ข�อท่ี ๕๖ หน
วยงาน องค>กร ตัวแทนกลุ
มชุมชน 
บุคคลในพื้นท่ีตําบลริมป�งมีส
วนร
วมเสนอเทศบัญญัติท่ี
เก่ียวกับสุขภาพต
อสภาเทศบาลตําบลริมป�ง และเสนอ
ขอกําหนดเพื่อบังคับใชในพื้นท่ีตําบลริมป�ง 



๑๙ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

 
หมวดท่ี ๑๑ สํานักธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพตําบล
ริมป�ง 
 ข�อท่ี ๕๗ ท่ีต้ัง : ต้ังในสํานักงานเทศบาลตําบลริมป�ง 
เลขท่ี ๙๙๙ หมู
ที่ ๖ ตําบลริมป�ง  
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 1. อํานาจหนาท่ี  
 ๑.๑ เป6นองค>กรชุมชนควบคุมกํากับการทํางาน
ขับเคลื่อน “ธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพตําบลริมป ง” 
 ๑.๒ นายกเทศมนตรีตําบลริมป�ง เป6นเจาภาพ
หลักในการจัดต้ังองค>กรต
าง ๆ ตามนัย “ธรรมนูญว�าด�วย
ระบบสุขภาพตําบลริมป ง” 
 2. การบริหารจัดการ “สํานักธรรมนูญว�าด�วยระบบ
สุขภาพตําบลริมป ง” ใหเป6นไปตามระเบียบ “ธรรมนูญว�า
ด�วยระบบสุขภาพตําบลริมป ง” 
 2.๑ คณะท่ีปรึกษาสํานักธรรมนูญว
าดวยระบบ
สุขภาพตําบลริมป�ง ประกอบดวย 

๑. เจาคณะตําบลริมป�ง 
๒. ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 
๓. สาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน 
๔. เกษตรอําเภอเมืองลําพูน 



๒๐ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

๕. ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบพื้นท่ีตําบลริมป�ง 
  ๖. พัฒนาการอําเภอเมืองลําพูน 

2.๒ คณะกรรมการสํานักธรรมนูญว
าดวยระบบ
สุขภาพตําบลริมป�ง ประกอบดวย 
๑. นายกเทศมนตรีตําบลริมป�ง  ประธานคณะกรรมการฯ  
๒. รองนายกเทศมนตรีตําบลริมป�ง ผูดูแล 
    รับผิดชอบงานสาธารณสุข  รองประธานฯ คนท่ี ๑ 
๓. รองนายกเทศมนตรีตําบลริมป�ง  รองประธานฯ คนท่ี ๒ 
๔. ประธานสภาเทศบาลตําบลริมป�ง  
๕. กํานันตําบลริมป�ง 
๖. ผูใหญ
บานในพ้ืนท่ีตําบลริมป�ง 
7. ผูอํานวยการโรงเรียนตําบลริมป�ง 
๘. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีบังวัน 
๙. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปMายาง 
๑๐. เกษตรตําบลริมป�ง 
๑๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลส
งเสริมสุขภาพตําบลริมป�ง 
๑๒. หัวหนาตูยามตําบลริมป�ง 
๑๓. ปลัดเทศบาลตําบลริมป�ง 
๑๔. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลริมป�ง  
๑๕. ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลริมป�ง 
๑๖. ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลริมป�ง 
๑๗. ตัวแทนกลุ
มอาชีพในพ้ืนท่ีตําบลริมป�ง 
๑๘. ประธานกลุ
มริมป�งรวมใจ 



๒๑ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

๑๙. ประธานชมรมคนพิการตําบลริมป�ง 
๒๐. ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลริมป�ง 
๒๑. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน 
      ตําบลริมป�ง 
๒๒. ประธานแม
บานตําบลริมป�ง 
๒๓. ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลริมป�ง 
๒๔. ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลริมป�ง 
๒๕. ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
      เทศบาลตําบลริมป�ง  เลขานุการ  
๒๖. นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ริมป�ง ผูช
วยเลขานุการ 

2.๓ คณะกรรมการสํานักธรรมนูญว
าดวยระบบ
สุขภาพตําบลริมป�ง แต
งต้ังคณะอนุกรรมการ ๔ ฝMาย 
ประกอบดวย 

1. คณะอนุกรรมการฝMาย ยกร
างธรรมนูญสุขภาพ 
    ตําบลริมป�ง 
2. คณะอนุกรรมการฝMาย รับฟ2งความคิดเห็น 
3. คณะอนุกรรมการฝMาย ประชาสัมพันธ> 
4. คณะอนุกรรมการฝMาย ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ธรรมนูญว
าดวยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

หมวดท่ี ๑๒ บทเฉพาะกาล 
 ข�อท่ี ๕๘ การยื่นขอแกไขธรรมนูญว
าดวยระบบ
สุขภาพตําบลริมป�งตองประกอบไปดวยประชาชนในพื้นท่ี
ตําบลริมป�ง จํานวนไม
นอยกว
า ๑ ใน ๓ ของจํานวน
ประชากรในพื้นท่ีตําบลริมป�งและคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพตําบลริมป�งจํานวนไม
นอยกว
าหน่ึงในสามของ
คณะกรรมการท้ังหมด 

ข�อท่ี ๕๙ การแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญว
าดวยระบบ
สุขภาพตําบลริมป�งฉบับน้ีใหดําเนินการเสมือนการจัดทํา
หรือผ
านเวทีรับฟ2งแสดงความคิดเห็นของคนตําบลริมป�ง 
การเสนอตองยึดหลักเหตุผล ความจําเป6นและประโยชน>ท่ี
จะบังเกิดแก
คนในตําบลริมป�ง การดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ตองผ
านการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพ
ตําบลริมป�ง และตองแจงวาระดังกล
าวต
อสาธารณชนทราบ
ก
อนการจัดทําเวทีรับฟ2งความคิดเห็นไม
นอยกว
า ๓๐ วัน 
มติการแกไขตองมีผูเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของผูเขาร
วมเวที
ดังกล
าว 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
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คําบูชาพระรัตนตรัย 
อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ 
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ 
อิมินาสกักาเรนะ สังฆงัอะภิปูชะยามิ 

 
กราบพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวะ, พุทธังภะคะ
วันตัง อภิวาเทมิ.  (กราบ) 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม , ธัมมังนะมัส
สามิ.   (กราบ) 

สุปะฏิป0นโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,สังฆงั 
นะมามิ.  (กราบ) 
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คําอาราธนาศีล ๕ 
มะยัง ภันเต วิสงุ วิสุงรักขะนัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ ป0ญจะ สลีานิ ยาจามะ 
ทุติยัมป� มะยัง ภันเต วิสงุ วสิุงรักขะนัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ป0ญจะ สลีานิยาจามะ 

ตะติยัมป� มะยัง ภันเต วิสงุ วสิุงรักขะนัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ป0ญจะศีลานิยาจามะ 

(ข�าแต�พระสงฆ7ผู�เจริญ ข�าพเจ�าทั้งหลายขอศีล ๕ ข�อ  
พร�อมทั้งพระรัตนตรัย เพ่ือประโยชน7 แก�การรักษา

ต�างๆ กัน ) 
 

คําให�ศีล 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พุทธธัสสะ 
(สวด ๓ จบ) 
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สรณคมน� 
พุทธังสรณังคัจฉามิ 
ธัมมังสรณังคัจฉามิ 
สังฆังสรณังคัจฉามิ 
 ทุติยัมป�พุทธังสรณังคัจฉามิ 
 ทุติยัมป�ธัมมังสรณังคัจฉามิ 
 ทุติยัมป�สังฆังสรณังคัจฉามิ 
ตะติยัมป�พุทธังสรณังคัจฉามิ 
ตะติยัมป�ธัมมังสรณังคัจฉามิ 
ตะติยัมป�สังฆังสรณังคัจฉามิ 

 
 



26 
 

ธรรมนูญว�าด�วยระบบสุขภาพตําบลริมป�ง พ.ศ.2558 

ศีล ๕ 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 

(เว�นจากการฆ�าสัตว7ด�วยตนเองและไม�ใช�ให�ผู�อื่น
ฆ�า) 

๒. อะทินนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 
(เว�นจากการลัก, ฉ�อ ของผู�อื่นด�วยตนเอง และ
ไม�ใช�ให�ผู�อื่นลัก, ฉ�อ) 

๓. กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 
(เว�นจากการประพฤติผิดในกาม) 

๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ 
(เว�นจากการพูดเท็จ คําไม�เปJนจริง และล�อลวง
อําพรางผู�อื่น) 

๕. สุราเมรยมชฺชฺปมาทฏฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ
สมาทิยามิ 
(เว�นจากการดื่มสุรา เมรัย เคร่ืองดองของทาํให�
ใจให�คลั่งไคล�ต�างๆ) 
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คําอาราธนาธรรม คําแปล 

พรัมมา จะ โลกาธิปะตี 
สะหัมปะติ  
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะ
ยาจะถะ สันธีธะ 
สัตตาปปะระชักขะชาติกา 
เทเสตุธัมมัง 
อะนุกัมป�มังชัง  

ท�าวสหัมบดีพรหมผู�เปJน
อธิบดีของโลกกราบทูล
วิงวอนสมเด็จผู�มีพระ
ภาคเจ�า ผู�ประเสริฐกว�า
สัตว7ทั้งหลายที่มีธุลี คือ 
กิเลสในดวงตาเบาบาง
ยังมีอยู�ในโลกน้ี ขอ
พระองค7ทรงแสดงธรรม
อนุเคราะห7หมู�สัตว7นี้เถิด 
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คําถวายพรพระ 
อิติป�โสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะ

ระณะสัมป0นโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตะโร ปรุสะทัม
มะ สาระถิสัตถา เทวะมะ นุสสานังพุทโธภะคะวาติ 
(พุทธคุณ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกา
ลิโก เอหิป0สสิโก โอปะนะยิโก ป0จจัตตัง เวทิตัพโพ 
วิญMูฮีติ (ธรรมคุณ) 

สุปะฏิป0นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิ
ป0นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิป0นโน ภะ
คะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิป0นโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริ
สะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย 
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรัง 
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)  
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คําแผ"เมตตาให�ตนเอง 
อะหังสุขิโต โหมิ  ขอให�ข�าพเจ�าจงเปJนผู�ถึงสุข 
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให�ข�าพเจ�าจงปราศจากทุกข7 
อะหังอะเวโร โหมิ  ขอให�ข�าพเจ�าจงปราศจากเวร 
อะหัง อัพยาป0ชโฌโหมิ ขอให�ข�าพเจ�าจงปราศจาก 
    ความลําบาก 
อะหังอะนีโฆโหมิ  ขอให�ข�าพเจ�าจงปราศจาก 
    อุปสรรค 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนอยู�เปJนสุขเถิด 
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คําแผ"เมตตาให�แก"ผู�อ่ืน 
สัพเพ สัตตา สัตว7ทั้งหลายทั้งปวง ที่เปJนเพ่ือน 
 ทุกข7 เกิด แก� เจ็บ ตาย ด�วยกัน 
 ทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ จงเปJนสุข เปJนสุขเถิด 
 อย�าได�มีเวรแก�กันและกันเลย 
อัพญาป0ชฌา โหนตุ จงเปJนสุขเปJนสุขเถิด อย�าได� 
 เบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ จงเปJนสุข เปJนสุขเถิด อย�าได� 
 มีความทุกข7กาย ทุกข7ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
 จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน 
 ให�พ�นจากทุกข7ภัยทั้งสิ้นน้ีเถิด 
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คําหยาดนํ้าเมืองเหนือ 
อิทัง ทานะกัมมังนิพพานะป0จจะโย โหตุ โน นิจจัง 
อิทัง สีละกัมมัง นิพพานะป0จจะโย โหตุ โน นิจจัง 

อิทัง ภาวนากัมมังนิพพานะป0จจะโย โหตุ โน นิจจัง 
ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง สัพเพหิ กะตัง 

ปุญญังโน อนุโมทันตุ 
สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัสสะมิงฐาเน อาทิคะ

ตา ทีฆายุกา สะทา โหนตุ 
สัพเพสัตตาสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ มาตาป�ตะโร สุขิ

ตา โหนตุ 
ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพญาตะกา สุขิตา โหนตุ 

ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพอัญญาตะกา สุขิตา โหนตุ 
ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพปUสาจา สัพเพยักขา สัพเพ

เปตา จะสุขิตา โหนตุ 
ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพนักขัตตา สุขิตา โหนตุ 

ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพเทวา สุขิตา โหนตุ 
ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพอาจะริยุป0ชฌายา สุขิตา โหนตุ 
ทุกขา ปะมุจจันตุ สัพพะสัมป0ตติโย สะมิชฌันตุโว ฯ 
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วันทาหลวง 
วันทามิ พุทธัง สัพพะ เมวะ โทสังขะมะถะ เม ภันเต 
วันทามิ ธัมมัง สัพพะ เมวะ โทสังขะมะถะ เม ภันเต 
วันทามิ สังฆัง สัพพะ เมวะ โทสังขะมะถะ เม ภันเต 
วันทามิ คะรุป0ชฌายาจะริเย สัพพะ เมวะโทสังขะ

มะถะ เม ภันเต 
วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพะ เมวะ โทสัง ขะมะถะ เม 

ภันเต 
วันทามิ อาราเม พัทธะสีมัง สัพพะ เมวะโทสังขะมะ

ถะเมภนัเต 
วันทามิ เจติยัง สัพพังสัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา 

สะรีระธาตุโย มะหาโพธิง สะกะลัง พุทธะรูป0ง  สะ
ทานาคะโลเกเทวะโลเก พรัหมะโลเกชัมพูทีเป ลังกา
ทีเปสะรีระธาตุโยเกสาธาตุโย อะระหันตาธาตุโย เจ
ติยัง คันธะกุฏิง จาตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพ
เพสัง ปาทะเจติยัญจะ อะหังวันทามิ สัพพะโส ฯ 
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วันทาน�อย 
วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธังขะมะถะ 

เม ภันเต มยา 
กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สา

มินา กะตัง ปุญญงั 
มัยหังทาตัพพัง สาธ ุสาธ ุอะนุโมทามิ ฯ 
 

คําลาพระ 
หันทะทานิ มะยัง ภันเต คัจฉามะ พะหุกิจจา 

มะยัง พะหุกะระณียา 
(พระสงฆ7กล�าวว�า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลงั 

มัญญะถะ) 
(รับพร�อมกันว�า) สาธ ุภันเต. 
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วันดีวันเสีย 
(มื้อจ๋ัน วันดี ของดีแห�งล�านนนา จากโบราณจารย7ล�านนา) 

เดือน เกี๋ยง - ห�า - เก�า   เสีย อาทิตย7 กับ จันทร7 
ยี่- หก- สิบ  เสียวันอังคารวันเดียว 
สาม - เจ็ด - สิบเอ็ด   เสีย วันเสาร7กับ วันพฤหัสบดี 
สี่ - แปด - สิบสอง   เสียวันพุธ กับวันศุกร7 
 

วันนําโจค ท้ังข�างข้ึน–ข�างแรม 
๑คํ่า  จYางแก�วข้ึนสู�โรงธรรม   ด ี
๒คํ่า   ฟ0งธรรมกล[างป\าจYา  ไม�ดี 
๓คํ่า   ล�างมือถ�าคอยกิ๋น   ดี 
๔คํ่า   นอนปล[ายติ๋นตากแดด   ไม�ดี 
๕คํ่า   ผีแววดล�อมปองเอา   ไม�ดี 
๖คํ่า   ลงสะเปาไปกYา   ดี 
๗คํ่า   เคราะห7อยู�หน�าต[าจน   ไม�ดี 
๘คํ่า   สาละวนบ�เม้ียน    ไม�ดี 
๙คํ่า   ถูกเสี้ยนพระราม    ไม�ดี 
๑๐คํ่า  หาความงามบ�ได�    ไม�ดี 
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๑๑คํ่า  ข้ีฮ�ายกล[ายเปbนดี    ดี 
๑๒คํ่า  บ�มีดีสักอย�าง    ไม�ดี 
๑๓คํ่า  จัยยะปราบจมปู    ดี 
๑๔คํ่า  สัตถูปองฆ�า     ไม�ดี 
๑๕คํ่า  ถูกแม�ผีหลวง    ไม�ดี 

 
กิจกรรม วันดี 

นุ�งผ�าใหม�  อาทิตย7 – จันทร7 – อังคาร-  
 พฤหัสบดี - ศุกร7  
สระผม  อาทิตย7 - จันทร7 - อังคาร –  
 พฤหัสบดี -  ศุกร7 - เสาร7 
ตัดผม   อาทิตย7 – จันทร7 -  พฤหัสบดี –  
 ศุกร7 - เสาร7  
ตัดเล็บ   จันทร7 - พุธ – ศุกร7 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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