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โครงการโรงพยาบาลภูมิ-สิริ ตําบลเมืองนะ  

 
1. ความเปนมา                                                                                                           

               ตําบลเมืองนะปจจุบัน อาจเปนดินแดนของพวกลัวะหรือละวามากอน จากหลักฐานการคนพบ 
ซากปรักหักพัง และส่ิงกอสรางท่ีพบในปจจุบัน ซ่ึงเปนฐานอิฐ ผูเลาสันนิษฐานวา นาจะเปนโบสถเกาแก 
เพราะยังพบหลุมฝงศพเรียงรายตามสันเขา จากหมูบานโปงอางถึงหมูบานแกนอย อาจเปนหลุม ศพของ
พวกลัวะก็ได  
                   สาเหตุท่ีไดช่ือวาตําบลเมืองนะนั้น จากคําบอกเลาของคนเกาแกซ่ึงเลาเปนนิทานปรําปราวา เมืองนี้
เคยมีพระสมณโคดมเสด็จมามนษุยสัตวเดรัจฉานท้ังหลาย เม่ือพระพุทธเจาเสด็จมายังเทือกเขาแหงหนึ่ง ภูเขา
แหงนี้เปนท่ีรวมของแมน้ําหลายสาย    ซ่ึงปจจุบันนี้เรียกวาสันดอยถวย อันเปนท่ีรวมของแมน้ําสําคัญของไทย
คือ แมน้ําปง ณ ริมธารแหงหนึ่ง ใตรมไมใหญใบหนารื่น พระพุทธองคทรงประทับใตตนไมนั้น เม่ือประชาชน 
ในละแวกนี้ทราบวามีพระสมณโดคมเสด็จ โปรดสัตวเดรัจฉานโลก ก็พากันขึน้ไปสักการะบูชา ไมเพียงแต
มวลมนุษยเทานัน้ แมแตสัตวเดรจัฉานก็ไปรวมสักการะบูชาดวยมากมาย ในบรรดาสัตวเหลานี้ยังมี
พญาชางเผือก เชือกหนึ่งเกิดความศรัทธาก็เก็บเอา ผลไมมาถวายพระพุทธเจา ผลไมนั้นเปนผลนะ (ลูกสมอ) 
พอพระพุทธเจารับผลไมนั้น ดวยแรงศรัทธาเปนลนพน ผลนะนี้กก็ลายเปนผลไมทองคําทันที ประชากรตําบล
เมืองนะ ประกอบไปดวยชนหลายเผา เชน ไทยใหญ (เง้ียว) เปนสวนมากรองลงมาก็เปนชาวเขาเผาตาง ๆ อีกอ 
ลีซอ มูเซอ คะฉิ่น ละวา และกระเหรี่ยง เปนตน และมาจากหลายแหง ท้ังนี้เพราะพ้ืนท่ีตําบลเมืองนะ มีเขต
ติดตอกับพมาท้ังสองดาน ดังนั้นจึงเปนการงายท่ีจะทําใหชนตางชาติเผาตาง  ๆอพยพเขามาอาศัยอยู 
ปจจุบันตําบลเมืองนะประกอบไปดวย 14 หมูบาน  
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จํานวนประชากร (Population)     จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลเมืองนะ 

ชื่อหมูบาน หมูที่ 
จํานวนประชากร (คน) 

จํานวนหลังคาเรือน 
ชาย  หญิง รวม 

บานเมืองนะ 

บานแกนอย 

บานนาหวาย 

บานโละปาหาญ 

บานโปงอาง 

บานน้ําร ู

บานหวยไส 

บานจองคํา 

บานไชยา 

บานอรุโณทัย 

บานหนองแขม 

บานหนองเขียว 

บานเจียจนัทร 

บานใหมสามัคคี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1,116 

1,263 

1,695 

405 

304 

668 

600 

188 

1,106 

3,657 

582 

1,423 

550 

456 

1,144 

1,216 

1,650 

370 

245 

626 

611 

217 

1,044 

3,772 

573 

1,467 

564 

456 

2,260 

2,479 

3,345 

775 

549 

1,294 

1,211 

405 

2,150 

7,429 

1,155 

2,890 

1,114 

912 

 

รวม -  14,013 13,955 27,968   

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 ) 
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ลักษณะภูมิศาสตร 
      - ท่ีตั้งของตําบลเมืองนะ เลขท่ี 80 หมู 7 ถนนแมขอน-นาหวาย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเชียงดาว หางจากตวัอําเภอ ประมาณ 29 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผนดนิ 

หมายเลข 107 แยกเขาทางหลวงแผนดนิ หมายเลข 1178 

      - จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2539 

      - เนื้อท่ี 486 ตารางกโิลเมตร หรือ 303,800 ไร  

   - ภูมิประเทศ  

           ทิศเหนอื ติดกบั สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร 

           ทิศใต ตดิกบั ตําบลทุงขาวพวง 

           ทิศตะวันออก ติดกบั ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม 

           ทิศตะวันตก ตดิกบั ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

    - คาพิกัด MB 0496324 E 98578 N 19355 UTM 2166156  

    - ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 
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จุดเดนของพ้ืนทีเ่ทศบาลตาํบลเมืองนะ 

    - เทศบาลตําบลเมืองนะ มีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมมาก จึงเหมาะท่ีจะสงเสริมใหมีการอนุรกัษทรัพยากรปาไม 

เพ่ือพัฒนา ใหเปนแหลงทองเท่ียว 

    - เทศบาลตําบลเมืองนะ มีเขตติดตอกบัสหภาพเมียนมาร ซ่ึงมีถนนติดตอไปมาได ซ่ึงเปดเปนจุดผานแดนช่ัวคราว

เพ่ือคาขายกับสหภาพเมียนมาร และสมารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวได 
 

    - เทศบาลตําบลเมืองนะ ประกอบดวยหลายหมูบาน และมีบุคคลพ้ืนท่ีสูงอาศัยอยูรวมกันหลายเผา เชน ลีซอ มูเซอ 

อีกอ คะฉิน่ จีนฮอ ละวา และไทยใหญ แตละเผาจะมีศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเปนเอกลักษณประจําเผา จึงเห็นสมควรท่ีจะ

มีการสงเสริม และอนุรักษไว 

   - ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเมืองนะ สวนมากประกอบอาชีพทางดานการเกษตร จึงเห็นสมควรท่ีจะสงเสริม

อาชีพ อุตสาหกรรมการเกษตรในครวัเรอืน อุตสาหกรรมการเกษตร ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง เพ่ือแปรรูปผลผลิตท่ี

ได 
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 2.วัตถุประสงคของโรงพยาบาลภูม-ิสิริ มีดังน้ีคือ  
 

2.1 ใหการรักษาพยาบาล บริการและชวยเหลือผูเจ็บไขทั่วไปโดยไมคํานึงถึงฐานะ เพศ วัย เชื้อชาติ หรือ
ศาสนา ดวยความสามารถตามหลักวิชาการอันทนัสมัย และดวยความสํานึกอันเปยมดวยจริยธรรม
ตามหลักมนษุยธรรมเพื่อสรางโรงพยาบาล(ภูมิ-ศิริ ) ทีห่นองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชยีงดาว  

2.2 สงเสริมการศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และดานจริยธรรมอันเปนอุดมการณสูงสุดของผูใหบริการ 
และเปนสถานที่ฝกปฏิบัติดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.3 ใหการสงเคราะหผูยากไรและขัดสน โดยเฉพาะผูชราและผูเยาววัย เพื่อใหไดรับการดูแลและอานุ
เคราะหตามอัตภาพ 

2.4 เพื่อรองรับการบริการทางการแพทยแกนักทองเที่ยว (Golden Time นาทีชีวิต) 
2.5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ และ เฉลิมพระเกียรติ พระราชินฯี 

       

3.กลุมเปาหมาย 

3.1       ประชาชนทั่วไป 

3.2       นักทองเที่ยวชาวไทย-ชาวตางประเทศ 

3.3        ทหารที่ปฏิบัติหนาท่ีตามแนวชายแดน เพ่ือรักษาอาณาธิปไตย  
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4.ผูดําเนินโครงการ 

4.1       นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ  ชินวัตร) 

4.2       กระทรวงสาธารณะสุข 
 

5.จํานวนพื้นท่ีโครงการ 
5.1 โรงพยาบาลท่ีหนองเขียว ตําบลเมืองนะ พ้ืนท่ีจํานวน 5 ไร  
5.2 พ้ืนท่ีตั้งโครงการหลวงหนองเขียว บานรินหลวง  ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  
5.3 สามารถรองรับผูปวยได 100 เตียง    

                             

6.ผูสนับสนุนท่ีดินโครงการจํานวน 5 ไร  

6.1  หมอมเจาภีศเดช  รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการการหลวง 

6.2  โครงการหลวงหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 

7.งบประมาณการโครงการ 

                7.1 กระทรวงสาธารณะสุข  

                   7.2  ประชาชนทั่วไป ทีศ่รัทธารวมบริจาค 
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8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 นักทองเที่ยวชาวไทย-ชาวตางประเทศ ไดรับบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐาน  

8.2 สมามารถชวยชีวิตทหารที่ปฏิบัติหนาท่ีตามแนวชายแดน ไดทันทีเม่ือมีเหตกุารณปะทะกนั 

8.3 ประชาชนตามแนวชายแดนไดรับบริการทางสาธารณะสุข สะดวก-สะบาย 

 

9.ผูเสนอโครงการ โรงพยาบาลภูม-ิสิริ 

 
ผูเสนอโครงการ                :  อาจารย ภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง  ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย  
 
ที่ปรึกษาโครงการ             :  อาจารย พัลลภ   สุวรรณมาลิก ท่ีปรึกษาองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 

 
 

  


