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งานเด่น ให้บริการประชาชนที่พิการทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในการ
ฟื้นคืนสภาพได้ด้วยอุปกรณ์กายภาพบ าบัด 

Key actors ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย 
ประชากรเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
พื้นที ่ เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
วิทยากร นายกันตพงษ์  แก่นกล้า  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ต าบลสันทราย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๖๕๘๘๕๘ 
 
๑.  ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน  

ต าบลสันทรายมีพื้นที่ ๑๗ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๕๘.๒ ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด ๑๑,๐๘๘ 
คน โดยแยกเป็นชายจ านวน ๕,๒๕๕ คน แยกเป็นหญิง จ านวน ๕,๗๓๓ คน โดยมีผู้สูงอายุจ านวน ๒,๒๔๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๖ ของประชากรในต าบลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าต าบลสันทรายเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”
โดยสมบูรณ์ 

 เทศบาลต าบลสันทรายได้เล็งเห็นความส าคัญของประชากรผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเม่ือผู้สูงอายุในสังคมมีความรู้ ความสามารถ และมี
ศักยภาพ ความพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมก็จะสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เทศบาลต าบลสันทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทราย และโรงพยาบาลฝาง  
ได้มีนโยบายร่วมกันในการร่วมสร้างฐานรองรับการท างานด้านการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคนพิการต าบลสันทราย ที่อยู่ใกล้ชุมชนมาก
ที่สุด เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในการเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายด้วยกายภาพบ าบัด 
ประกอบกับหน่วยงานทั้ง ๒ แห่งได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนินงาน เทศบาลต าบล  
สันทรายจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย ขึ้น 

เทศบาลต าบลสันทรายมีผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกายภาพบ าบัด (บุคคลที่
ยังไม่ถูกประเมินเป็นผู้พิการแต่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว  การสื่อสารจิตใจ  อารมณ์ พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะสุขภาพอนามัย) จ านวน ๔๒ คน และจ านวนประชากรที่พิการทางร่างกาย 
และการเคลื่อนไหว จ านวน ๕๖ คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีสมรรถภาพร่างกายให้ดีขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามยังมีขีดจ ากัดในการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูร่างกาย ณ สถานพยาบาล  เช่น   ไม่มียานพาหนะ
ในการเข้าถึงบริการ ไม่มีผู้ดูแล เป็นต้น เทศบาลต าบลสันทราย  จึงได้คัดกรองกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่พิการ
ทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คัดกรองจากขีดจ ากัดในการเข้ารับการบริการฟื้นฟู 
ร่างกาย ณ โรงพยาบาลฝาง) เพื่อให้การดูแลในการฟื้นฟูร่างกายด้วยอุปกรณ์กายภาพบ าบัด ปัจจุบันมี
จ านวนผู้ที่เข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบล สันทรายจ านวน ๑๘ คน  

 
๒. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานเร่ืองเด่น เพ่ือ 
 ๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม โดยความร่วมมือจากเครือข่าย
สุขภาพ 
 ๒) มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการด าเนินงานที่ค านึงถึงการสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว การช่วยเหลือคนในครอบครัว การช่วยเหลือคนในชุมชนทุกมิติ 
 ๓) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการเพื่อช่วยเหลือด้านการรักษา เจ็บป่วยของคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ประสบภัยในชุมชน 



๒ 

 

 ๔) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บป่วย มีการช่วยเหลือกันและกันในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามที่ควร
ได้รับ 

๖) สร้างภาคี เครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาให้การสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากขึ้น 

๗) เพ่ิมคุณภาพชีวิตส าหรับกลุ่มเปราะบาง คนด้อยโอกาส มีกลไกในระดับชุมชนดูแล ช่วยเหลือเพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์  และมีการจัดท าแนวทางประสาน ส่งต่อเพื่อการฟื้นฟูสภาพจากชุมชนไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
๓.  ประชากรที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 
 ๓.๑  ประชากรเป้าหมาย  
    ๑)  ผู้ป่วย 
    ๑.๑) ประชาชนที่พิการทางด้านร่างกาย จ านวน ๕๖ คน 

      ๑.๒) ผู้สูงอายุ 
๑. ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง จ านวน ๑,๙๓๘ คน (ร้อยละ ๘๖)  

-โรคความดัน จ านวน  ๘๓๘ คน (ร้อยละ ๓๗.๓๑)  
-โรคเบาหวาน จ านวน ๓๔๖ คน  (ร้อยละ ๑๕.๔๑)  
-โรคปวดข้อหรือข้อเสื่อม จ านวน ๓๔๐ คน (ร้อยละ ๑๕.๑๔)  
-โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคหอบหืด เป็นต้น   

๒. ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยพิการ จ านวน ๑๘๔ คน (ร้อยละ ๘.๑๙)  
-พิการทางด้านการเคลื่อนไหว จ านวน ๘๑ คน  
-พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อสาร จ านวน ๓๓ คน  
-พิการทางด้านสติปัญญา จ านวน ๓๐ คน 
-พิการทางด้านการมองเห็น จ านวน ๓๓ คน 

   
๔.  วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. เทศบาลต าบลสันทราย และกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสันทราย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
กายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย ขึ้น โดยอุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบัดได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
จาก โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทราย ตลอดจนรถเข็นในการให้บริการผู้ป่วยที่
เข้ารับบริการได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  
 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทราย และโรงพยาบาลฝาง คัดกรองกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชาชนที่พิการทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (คัดกรองจากขีดจ ากัดในการเข้ารับการบริการ
ฟื้นฟูร่างกาย ณ โรงพยาบาลฝาง) ปัจจุบันที่เข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบล   
สันทราย (ตั้งชั่วคราวภายในอาคารสันทรายรวมใจ เทศบาลต าบลสันทราย) จ านวน ๑๘ คน มีวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน ดังน้ี 
 ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทราย จัดท าแผนการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดย
ก าหนดการให้บริการสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันอังคาร) ที่ ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย 
โดยจัดคณะท างานดังนี้ 
 - การบริการรับ-ส่งผู้เข้ารับบริการ (งานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลสันทราย กู้ชีพทรายเงิน) 
 - การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดัน (เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลสันทราย) 
 - การให้บริการด้านการฟื้นฟูร่างกายด้วยอุปกรณ์กายภาพบ าบัด (นักกายภาพ และแพทย์แผนไทย
จิตอาสาจากโรงพยาบาลฝาง , พยาบาลวิชาชีพจิตอาสาจากรพ.สต. และ Care Giver สัปดาห์ละ ๔ คน) 
 



๓ 

 

 ๔.๒ กลไกการด าเนินงาน 
๑) การสร้างทีมและก าหนดคณะท างาน  

  ที่มาจากทุกภาคส่วนในชุมชนจาก อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ภาคประชาชน 
เพ่ือการขับเคลื่อนงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการด าเนินการให้เหมาะสม  

๒) แกนน า ผู้น า มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน  
- การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ทราบถึงการบริการสาธารณะ 
๓) การพัฒนาระบบข้อมูล โดยรพ.สต. และ อปท.  
   - จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน  

     - การน ามาใช้ประกอบการวางแผนการดูแล และมีการด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลแบบมี
ส่วนร่วม(TCNAP)  

๔) การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมท่ีให้การดูแลกลุ่ม เช่น  
                - การจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน  

  - การจัดอบรมเกี่ยวกับ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ให้กับ ผู้พิการ และครอบครัว  
 -  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และ CPR  
 ๕) สร้างการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคม และ ๔ องค์กรหลักในพ้ืนท่ี  
     - ผู้น าชุมชน  
     - เทศบาลต าบลสันทราย 

                - โรงพยาบาลฝาง  
                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันทราย ทั้ง ๒ แห่ง 
   ๖. การมีกลุ่มอาสาสมัครที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส เช่น อสม. Care giver ดูแลให้ค าปรึกษาออกเย่ียม
บ้านผู้ป่วยติดเตียง 
 ๔.๓ ผู้ร่วมด าเนินการ 

๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยงูนอก โดย นายบุญภพ  ทาธิจันทร์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยงูนอก 

๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสองแคว โดย นางดวงนภา  ขจรโมทย์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสองแคว 

๓) เทศบาลต าบลสันทราย โดย นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
๔) โรงพยาบาลฝาง โดย นายแพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พรผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝาง 
๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดย นายบุญผล  ไชยสิทธิ์  ประธานอสม. ต าบล

สันทราย  
 ๔.๔ งาน กิจกรรมเด่นและสนับสนุน 
               ๔.๔.๑ การด าเนินการงานเด่น 
    เทศบาลต าบลสันทรายมุ่งมั่นที่จะสร้าง ศูนย์บริการสาธารณะด้านสุขภาพ (ศูนย์ฟื้นฟู
ร่างกายได้ด้วยอุปกรณ์กายภาพบ าบัด) ที่อยู่ใกล้ชุมชน ใกล้ประชาชนให้มากที่สุด เพื่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย
ในชุมชน ในการรองรับการให้บริการฟื้นฟูร่างกายของ บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็นผู้พิการแต่มีข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว  
การสื่อสารจิตใจ  อารมณ์ พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะสุขภาพ
อนามัย จ านวน ๔๒ คน และจ านวนประชากรที่พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จ านวน ๕๖ คน ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้มีสมรรถภาพร่างกายให้ดีขึ้น แต่มีขีดจ ากัดในการเข้าถึงการบริการ
ฟื้นฟูร่างกาย ณ สถานพยาบาล  เช่น ไม่มียานพาหนะในการเข้าถึงบริการ ไม่มีผู้ดูแล เป็นต้น 
    ปัจจุบันมีจ านวนผู้ที่เข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย
จ านวน ๑๘ คน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๒ โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร ให้บริการด้านการ
ฟื้นฟูร่างกายด้วยอุปกรณ์กายภาพบ าบัด (นักกายภาพจิตอาสาจากโรงพยาบาลฝาง, แพทย์แผนไทย, 
พยาบาลวิชาชีพจิตอาสาจากรพ.สต. และ Caregiver) 
 



๔ 

 

๕. ผลที่เกิดขึ้น 
 ประชาชนที่พิการทางด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คัดกรองจากขีดจ ากัดในการเข้ารับ
การบริการฟื้นฟูร่างกาย ณ โรงพยาบาลฝาง) ที่เขารับการบริการฟื้นฟูฯ จ านวน ๑๘ คน สรุปข้อมูล 
ผลการฟื้นสุขภาพ ณ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

เป้าหมาย จ านวน 
รับการบริการฟื้นฟู
ร่างกายต่อเนื่อง 

หยุดการรับบริการฟื้นฟู
ร่ า ง ก า ย  ( ส า ม า ร ถ
เคลื่อนไหวได้ปกติ) 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถหยุดการฟื้นฟู
ร่างกาย 

๑. ประชาชนที่พิการทางด้าน
ร่างกาย (ทั้งต าบล ๕๖ คน) 

๕ 
(๙%) 

๔ ๑ ๒๐% 

๒. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทั้ง
ต าบล ๔๒ คน) 

๑๓ 
(๓๑%) 

๖ ๗ ๕๔% 

  
จากตารางสรุปได้ดังนี้ 
 . กลุ่มเป้าหมายประชาชนที่พิการทางด้านร่างกายทั้งต าบล ๕๖ คน เข้ารับการฟื้นฟูทางร่างกายณ 
ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย ๕ คน (๙%) สามารถหยุดการฟื้นฟูร่างกายในระยะเวลา ๗ 
เดือน (เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๑ คน (๒๐%) 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งต าบล ๔๒ คน เข้ารับการฟื้นฟูทางร่างกาย ณ ศูนย์ฟื้นฟู
กายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย ๑๓ คน (๓๑%)  สามารถหยุดการฟื้นคืนสภาพร่างกายในระยะเวลา 
๗ เดือน (เปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๗ คน (๕๔%)  
 

๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
๑. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการสามารถเข้าถึงการบริการฟื้นฟูร่างกายด้วยกายภาพบ าบัด ได้

สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง  
๒. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายด้วยกายบ าบัด  
๓. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการที่เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายมีความตั้งใจ และมีก าลังใจในการให้

ความร่วมมือในการฟื้นฟูร่างกายของตนเอง จากความเป็นครอบครัว และความคุ้นเคย ภายในศูนย์ฟื้นฟู
กายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย เนื่องจากผู้ดูแลในการฟื้นฟูร่างกายส่วนใหญ่มาจากชุมชน ท าให้
สามารถฟื้นคืนสภาพได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว    

๔. Caregiver ต าบลสันทราย มีศักยภาพ และมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านการ
ฟืน้ฟูร่างกายด้วยอุปกรณ์บ าบัด  

 


