
งานด้านสุขภาพองค์กรปกครองท้องถิ�น

เทศบาลเมืองบึงยี�โถ

  นายสมชาย เอี�ยมเอิบ
ผอ.ก.สาธารณสุข



สภาพทั�วไป

• มีพื�นที� 15.93 ตารางกิโลเมตร

• ประชากรตามทะเบียนราษฎร ์30,000 คน

- รอ้ยละ 40 อาย ุ30-60 ปี

- คาดการณ ์10 ปี ขา้งหนา้ จะมีผ ูส้งูอายรุอ้ยละ 13

• ปรมิณฑล

• อาชีพประชากร รอ้ยละ 90 รบัจา้ง

• รอ้ยละ 96 นบัถือศาสนาพทุธ
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ก่อสร้าง/รับโอน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 3 แห่ง  
พร้อมรับโอนบุคลากรที�มีประสบการณ์ด้านสุขภาพ

เข้ามาให้บริการรักษาพยาบาลเบื,องต้น  

และทนัตกรรมป้องกนัในเดก็และเยาวชน  

กระจายอยู่ในชุมชนเพื�อให้ง่ายต่อ

การเข้าถงึบริการของประชาชน 



สถานีอนามยัที�รับโอน

ศูนย์บริการสาธารณสุขที�  2 วดัมูลจินดาราม

ศูนย์บริการสาธารณสุขที�  1 เทศบาลฯ



จดุเด่นของเทศบาล(ดา้นสขุภาพ)

• บุคลากรเพยีงพอ (14 คน)
- รักงาน - ความก้าวหน้า - มีเครือข่ายเฉพาะบุคคล

• มีเป้าหมายร่วมกนั ที�จะเป็นหน่วยบริการประจํา (Contracting Unit for 
Primary Care (CUP))

• นโยบายกองทุน ที�เปิดโอกาสชุมชนร่วมกจิกรรม
• บริหารจัดการด้วยหน่วยงานเดียว

- รับโอนสถานีอนามัย - สร้างศูนย์บริการ 2 แห่ง
• ผู้บริหารท้องถิ�น

- อยู่นาน นโยบายต่อเนื�อง / ชุมชนพร้อมเป็นฐานกาํลงั / ให้ความสําคญั
กบังานคณุภาพชีวิต



การดําเนินงานกองทนุระบบบรกิารสขุภาพ



แนวคิดการจดัการระบบสขุภาพดว้ยแผนที�
ทางเดินยทุธศาสตร์

  (การปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมสขุภาพเพื�อสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค)



สร้างศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ
ที�มีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการมีสมรรถนะ ในการ
บริหารจดัการกองทุนที�ดี มีบรรยากาศในการทาํงานที�

โปร่งใสและสามคัคี

มีระบบการสื�อสาร
ประชาสัมพนัธ์ที�ดี

มีการประสานงานที�ดี

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
อยา่งสมํ�าเสมอ

การสร้างเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน

มีการประเมินผลงาน
ของกองทุน

เทศบาลสนบัสนุน
งบประมาณและเทศ
บญัญตัิ

มีศูนยบ์ริการสุขภาพที�
มีศกัยภาพในชุมชน

อสม/แกนนาํชุมชน/
วทิยชุุมชน มีส่วนร่วม
ในการสร้างความ
ตระหนกัเรื�องสุขภาพ

วดั/โรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

โรงงานมีส่วนร่วมใน
การป้องกนัมลพิษ

ชุมชนจดัทาํแผน/
โครงการที�มี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีระบบการ
เฝ้าระวงัสุขภาพ

สร้างชุมชนที�มีการ
ส่งเสริมดา้น
สิ�งแวดลอ้มที�เอื5อต่อ
สุขภาพ

สร้างเครือข่ายชมรม
สร้างสุขภาพ

ครอบครัว/ชุมชน มี
ส่วนร่วมป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

“ประชาชนบึงยี�โถสขุภาพดีอยา่งยั�งยนืภายในปี2556



การประชาสัมพนัธ์โครงการ

FM  90.25 MHz



งานส่งเสริมสุขภาพแม่และเดก็



ตรวจคดักรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ
ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ที� 1 ตาํบลบึงยี�โถ อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี



โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

สถานที�ตรวจ “สะดวกจอด”



โครงการ กล ุม่รกัษส์ขุภาพ หม ูบ่า้นฟ้ารงัสิต



By

Mrs.Tassanee 

Panbanpraew

Et al.

Yoga exercise 
group 

(บ้านฟ้ารังสิต)



By

Mrs.Naun  

Wongmanee

Et al.

Hoo-la-hoop exercise group

(ซอยสะอาดพฒันา)



By

Mr.Sommart 
Yaibua

Et al.

Retro Thai dance group

(รําวงย้อนยุกต์ ชุมชนวดัเขยีนเขต)



By

Mrs.Nongnuch 

Kaewkomut

Et al.

Friends aid group

(เพื�อนช่วยเพื�อน)



By

Mr.Aukkanee 

Phatipornsin

Et al.

First Responder (FR) group
(กู้ชีพฉุกเฉิน)



By

Health Volunteer



ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็(ขอ้ปลีกยอ่ย)

• การติดตาม ทําบ่อย ๆ ขอภาพประกอบ (ป้องกนัการครหา)

• เปิดโอกาสใหท้กุกล ุม่ของบประมาณได ้แลว้นําเขา้
คณะกรรมการ

• ตอ้งมีกติกา ผ ูด้ําเนินงาน 3 คน / ผ ูร้ว่มกิจกรรมอยา่งนอ้ย 
25  คนมีความต่อเนื�อง เช่น ออกกาํลงักายกล ุม่ละ 3 ครั�ง/
สปัดาห ์รายงานผลทกุ 3 เดือน มีเวทีแสดงความสามารถ 
เป็นตน้

• สอบทาน กอ่นทํางานทกุครั�ง ว่าเป็นเราบา้ง ชอบไหม

• ผล เขา้ชมุชนไดท้กุแห่งโดยไม่มีฝ่าย



ประสบการณก์ารดําเนินงานกองทนุ

•ความเป็นจรงิของสรรพสิ�ง(ไตรลกัษณ)์

มเีกดิ

มคีงอยู่

มดีบัสูญ
(เปลี�ยนแปลง)



ประสบการณก์ารดําเนินงานกองทนุ

• วนันี�สาํคญัที�สดุ

- ชมุชนตอ้งไดร้บัความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ

- อยา่ยดึติดกบัสิ�งใด ๆ ทั�งบคุคล สถานที� เวลา เพราะทกุสิ�ง
ยอ่มเปลี�ยนแปลง 

- ทําใหส้ิ�งดี ๆ คงอย ูน่านที�สดุ

• เคยคิดหรอืไม่ว่า 

“เกิดมาทําไม”    

“เกิดมาแลว้ชาตินี�จะทําอะไรใหส้งัคมบา้ง”



ขอใหท้กุท่านมีความสขุทกุครั�งที�เขา้ชมุชน 

เพราะนั�นแสดงว่าท่านทําใหค้นในชมุชนมีความสขุที�แทจ้รงิ


