
“เข้าถึง  เข้าใจ ศรัทธา”



ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย
ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ดและต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย                             
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทรายและต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลสันทรายน้อย ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย

แผนท่ีทัว่ไปต ำบลสนันำเม็ง



ข้อมูลทั่วไปต าบลสันนาเม็ง
เป็นต าบลหนึ่งของพ้ืนที่อ าเภอสันทราย หลังจากได้มีการส่งเสริมปกครองส่วน

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันนาเม็งได้ยกระดับจาก องค์กรบริหารส่วนต าบล เป็น
เทศบาลต าบลสันนาเม็ง มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่  8.95 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้าน
ที่รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน 

จ านวนครัวเรือน     6,981 ครัวเรือน

ประชากร     11,425 คน

ชาย 5,301 คน

หญิง 6,124 คน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง นอกจากนั้นคือ ค้าขาย อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน เกษตรกร  ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฐานะความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ใน
ระดับปานกลาง



จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๐-5 ปี) 242 คน  

จ านวน เด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) 801 คน  

จ านวนวัยรุ่น ( อายุ 15 -21 ปี) 874 คน

จ านวนวัยท างาน (อายุ 15-59 ปี) 7,381 คน  

จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป) 1,778 คน  

ติดเตียง 9 คน

ติดบ้าน 25 คน

ติดสังคม 1,744 คน

ข้อมูลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย



จ านวนผู้พิการ 309 คน  

จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 646 คน  

โรคเบาหวาน 165 คน  

โรคความดันโลหิตสูง 382 คน  

โรคหัวใจ 29 คน  

โรคหลอดเลือดสมอง 24 คน  

โรคมะเร็ง 7 คน 

โรคไต 39 คน

ข้อมูลสุขภาพ



•แนวคิดและวิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่น
ต าบลสันนาเม็ง ต าบลสุขภาวะ
•ยกระดับคุณภาพบริการสู่การเป็น

“ศูนย์บริการสาธารณสุข”
ที่เกิดจากการมองไปข้างหน้าที่ต้องการบริการ 

“ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ”

“เขำ้ถึง  เขำ้ใจ ศรทัธำ

บรกิำรดจุญำติมิตร  ใชส้ิทธิเท่ำเทียม”

แนวคิด



สง่เสริมพฒันำใหเ้กิดระบบบริกำรสขุภำพท่ีดี ประชำชนมัน่ใจ 

ผ ูใ้หบ้ริกำรมีควำมสขุ

“เป็นสถำนบรกิำรสำธำรณสขุท่ีม ุ่งมัน่กำรพฒันำคณุภำพบรกิำรอยำ่งมีมำตรฐำน

โดยประชำชน และชมุชนมีสว่นรว่มพฒันำส ูต่ ำบลจดักำรสขุภำพท่ียัง่ยนื”



ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุเทศบำลต ำบลสนันำเม็ง

(สถำนีอนำมยัถ่ำยโอนกบัองคก์รปกครองสว่นท่องถ่ิน)





- เป็นเครือข่าย โรงพยาบาลสันทราย 
- เป็นพื้นที่เขตรอยต่อ ระหว่าง อ.สันทราย และ 
อ.ดอยสะเก็ด
- การพัฒนางานสาธารณสุขแผนงานโครงการ 80 
% ได้รับ 
การสนับสนุนจากท้องถิ่น มาตลอด ก่อนการ

ถ่ายโอนและหลังถ่ายโอน



“ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ คือ บำ้น =
บำ้น คือ ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ”

เชงิ
รบั

ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุข 
คอื “บ้าน”

“บ้าน” คอื
ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุข

เชงิ
รุก



เชิงรบั = ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ คือ บำ้น 

เน้นบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างบรรยากาศ เสมือน
บ้าน  ให้บริการเหมือนครอบครัวเดียวกัน



มิติการสร้างการมีส่วนรว่มเชิงรกุ
•บริการที่เคลื่อนที่ไปในชุมชน ( Mobile Clinic )
•ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care)
•การสร้างระบบอาสาสมัคร ( การท างานเชิงรุก พร้อมทั้งความรู ้ทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
•เครือข่ายสุขภาพต าบล 

เชิงรกุ =บำ้น คือ ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ 



“ทกุครอบครวั  มีทีมหมอครอบครวัดแูลดจุญำติมิตร 

บรกิำรสขุภำพทัว่ถึงและครอบคลมุ”

- ค้นหาความเสี่ยง…เย่ียมส ารวจ
- ลดปัจจัยเสี่ยง…ส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ลดภาวะแทรกซ้อน..
- ส่งต่อการรักษา…ระบบที่ปรึกษา
- เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่การพึ่งตนเอง



1.ทีมหมอครอบครัว  ส ารวจ /เอ็กซเรย์ ข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียง  
ผู้พิการ  Palliative Care
2.สื่อสารนโยบายกับทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 
3.อบรม อสม.นักบริบาลชุมชน (Care Giver)
4.ทีมหมอครอบครัว  ส่งมอบบริการ/เยี่ยมบ้านคุณภาพใน
กลุ่มเป้าหมาย 
5.รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน



แพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพจาก 
รพช. อย่างน้อย 5 สาขาเช่น ทันต

แพทย์/เภสัช/พยาบาลเวช/นัก
กาย/Lab อื่นๆนักจิต/PG/นัก

โภชนาการ  และทีมจาก สสอ. (นับ
โซน ตามแพทย์)

จนท.สธ. จาก รพ.สต. /PCU เช่น 
พยาบาลเวช /นวก /ทันตา/ 
แพทย์แผนไทย /จนท.สธ.อื่นๆ 
(นับ ตาม รพ.สต.+PCU)

ครอบครัว/
ประชาชน

...

...

1

20

1

20

1

20

แพทย์

14

1

1

25
2

1

25
2

1

25
2

1: 1,250

1: 1,250

1: 1,250

จนท.สธ.(หน.ทีม)/อสม./
อปท./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
แกนน า/จิตอาสา/ภาคีอ่ืนๆ
(นับ ตาม จนท.รพ.สต. )

ดแูลรพ.สต.
1-3 แหง่/ทมี

ทีมอ าเภอ ทีมต าบล 

...

ทีมชุมชน 

...



๕ กลุม่วยั

ดแูล ๕ กล ุม่วยั

(Family care team)

ผู้สูงอายุ โรคเร้ือรัง โรคติดต่อ ส่งเสริม EMS

ทันตฯ จิตเวช ผู้พิการ กลุ่มวัย ระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยเร้ือรังที่มีอาการแทรกซ้อน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก ทีมหมอประจ าครอบครัว  ร้อยละ ๘๐

FCT





กลุ่มงานพยาบาล



กลุ่มงานทันตกรรม



กลุ่มงานแพทย์แผนไทย



กลุ่มงานกายภาพบ าบัด



กลุ่มงานกิจกรรมบ าบัด



กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม



กลุ่มงานช่วยเหลือฉุกเฉิน



ดำ้นกำรบริกกำรผ ูส้งูอำย ุผ ูพิ้กำร ผ ูป่้วย อยำ่งบรูณำกำร

จดัใหมี้รถบริกำรรบั – สง่ผ ูป่้วย ผ ูส้งูอำย ุผ ูพิ้กำร



ดำ้นกำรดแูลผ ูส้งูอำย ุผ ูพิ้กำร ผ ูป่้วย อยำ่งบรูณำกำร

จดัใหมี้รถบรกิำรรบั – สง่ผ ูป่้วย ผ ูส้งูอำย ุผ ูพิ้กำร ฟรี



นวตกรรมชุมชน/กลุ่มเครอืข่ายสุขภาพในชุมชน

0



กำรจดัท ำเวทีเสวนำ รว่มคิด รว่มสรำ้ง รว่มท ำ รว่มรบัผลประโยชน ์

เครอืขำ่ยสขุภำพในชมุชน





หน่วย

กูชี้พ

เครอืขำ่ยภำคี และระบบสขุภำพในต ำบลสนันำเม็ง



หลอมรวมใหเ้ป็นงำน

เดียวกบันโยบำย

พฒันำศกัยภำพ

เสริมสรำ้งพลงัอ ำนำจ

ใหก้บัประชำชน

เนน้กำรมีสว่นร่วมจำก

ทกุภำคสว่นท่ีเกี่ยวขอ้ง

น ำทนุทำงสงัคมมำใชใ้ห้

เกิดประโยชนส์งูสดุ

ศนูยบ์ริกำร

สำธำรณสขุ

หน่วยงำนนอก

พื้นท่ี
ชมรมผ ูส้งูอำย ุ 

แม่บำ้น เยำวชน

ผ ูน้ ำชมุชน

เทศบำล

ชำวบำ้น

เครือข่ำยสขุภำพ

ต ำบลสนันำเม็ง

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน

การพฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพืน้ที่



ทมีหมอวนัองัคาร



















เพือ่นเยีย่มเพือ่นผูสู้งอายุ



กองทนุเตมิฝนัปนัน า้ใจ





ทีมงานหมอวนัองัคาร

เทศบาลต าบลสนันาเม็ง

ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นการ
ลงเย่ียมในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียง และผู้พิการ เพื่อติดตามอาการ 
อีกท้ังทางทีมผู้บริหารยังได้รับทราบ
ถึงปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง แก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างย่ังยืน อีกท้ังยัง
รวดเร็วในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนในพื้นที่





ศนูยพ์ฒันำคณุภำพชีวิตผ ูส้งูอำยแุละผ ูพิ้กำร



ทีมผูดู้แลผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึ่งพใงชนชมุชน



กลุม่ศูนยส์รา้ง ซ่อม 

ดดัแปลงรถเข็น



จบกำรน ำเสนอ 


