
Nursing Home

Ambulance Service

บา้นลลิสาของเรา ไดอ้อกแบบโปรแกรมการรกัษาเพื�อครอบคลมุการดแูลผูส้งูอายุ ผูป้�วยติดเตียง ผูป้�วย
อัมพฤกษ์อัมภาต ผูป้�วยโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้�วยอัลไซเมอร ์รวมถึงการดแูลฟ�� นฟูผูป้�วยหลังผา่ตัดและปวด
เรื�อรงั โดยแต่ละโปรแกรม มกีารออกแบบการรกัษาเฉพาะราย และมกีารวางแผนรว่มกันของทีมแพทยแ์ละผู้
เชี�ยวชาญดา้นการดแูลพเิศษ เนื�องจากอาการและความแตกต่างของแต่ละโรคนั�นต้องได้รบัการรกัษาและการ
ดแูลที�แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ท่านจงึมั�นใจไดว้า่การรกัษาและการดแูลของทีมการรกัษาบา้นลลิสา จะ
เป�นการรกัษาที�ตรงจุดและเหมาะสมกับอาการของผูป้�วยแต่ละท่าน

บา้นลลิสาใหบ้รกิารรถพยาบาลในพื�นที�จงัหวดักรงุเทพมหานครฯโดยมรีถพยาบาลที�พรอ้มใหบ้รกิารมากกวา่ 20

คัน นอกจากนี�ภายในรถพยาบาลของเราประกอบด้วยเครื�องใหอ้อกซเิจน เครื�องชว่ยหายใจ เครื�องกระตุ้นหวัใจ
และอุปกรณช์ว่ยเหลือทางการแพทยอื์�นๆในคันรถ 

บา้นลลิสา เนอรซ์ิ�งโฮม คือศูนยด์แูลผูส้งูอายุและผูป้�วยระยะฟ�� นฟูแบบครบวงจร โดยบา้นลลิสา Nursing Home เป�ดให้
บรกิารดแูลผูป้�วยในโปรแกรมต่างๆไดแ้ก่ โปรแกรมดแูลผูส้งูอายุ โปรแกรมดแูลผูป้�วยติดเตียง โปรแกรมดแูลผูป้�วย
อัมพฤกษ์อัมพาต โปรแกรมดแูลผูป้�วยอัลไซเมอร ์โปรแกรมดแูลผูป้�วยหลังผา่ตัด โปรแกรมรกัษาอาการปวดเรื�อรงั และ
การบรกิารอื�นๆ จุดมุง่หมายของบา้นลลิสาคือการใหบ้รกิารการดแูลรกัษาผูป้�วยที�ไดม้าตรฐานที�ดทีี�สดุ โดยศูนยด์แูลผู้
สงูอายุและผูป้�วยระยะพกัพื�น บา้นลลิสา ทํางานรว่มกับทีมแพทย ์ พยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาลที�มปีระสบการณด์า้นการ
รกัษา โดยมแีพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะโรคเขา้ตรวจเยี�ยมและวนิจัฉัยอาการทกุวนั พรอ้มการดแูลต่อเนื�องจากทีมพยาบาล
ของทางศูนยต์ลอด 24 ชั�วโมง สาขาที�ใหบ้รกิารของบา้นลลิสา ทกุสาขามุง่เนน้ใหท้กุคนอาศัยอยูใ่นที�ที�สะดวกสบายรม่รื�น
และ ใหผู้ป้�วยที�เขา้รบัการรกัษามสีงัคมและเพื�อน และได้รบัการดแูลอยา่งใกล้ชดิจากพยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาล นอกจาก
นี�พรอ้มศูนยข์องเรามกิีจกรรมบาํบดัและกิจกรรมเสรมิที�สง่เสรมิคณุภาพชวีติทั�งสขุภาพกายและสขุภาพจติ

เ กี�ยวกับเรา
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BAAN LALISA NURSING HOME

เครือข่ายและการให้บริการ

บา้นลลิสา Nursing Home เชยีงใหม ่ มจุีดมุง่หมายในการสรา้งการดแูลและการบรกิารสาํหรบัผูป้�วยที�ดแีละมี
ประสทิธภิาพในการรกัษาที�ดทีี�สดุ เราเชื�อวา่ผูป้�วยแต่ละท่านต้องได้รบัการดแูลที�ต่างกัน ดังนั�นการรกัษาของศูนยมุ์ง่เนน้
การรกัษาที�คํานึงถึงอาการและภาวะการเจบ็ป�วยของผูป้�วยรายบุคคลเพื�อที�แพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชี�ยวชาญรวมกัน
ออกแบบการรกัษาที�เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พรอ้มการดแูลจากพยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาลที�มปีระสบการณใ์นการดแูล
ในแต่ละอาการเขา้รว่มทํางานกับทีมแพทยเ์พื�อใหก้ารรกัษาเหมาะสมกับผูป้�วยในแต่ละท่าน

วิสัยทัศน์



โรงเรยีนเชยีงใหม ่การบรบิาล

Health Express

Clinic TMS

The Dawn Wellness Center and Rehab

Non Medical  

โรงเรยีนเชยีงใหม ่การบรบิาล เป�ดสอนหลักสตูรผูช้ว่ยพยาบาล(NA) โดยทีมคณาจารยพ์ยาบาลที�มี
ความรูแ้ละประสบการณ์การทํางานในโรงพยาบาลโดยมสีาขาในประเทศไทยทั�งหมด 5 สาขาใน
จงัหวดัเชยีงใหม ่พษิณุโลก ชลบุร ีและกรุงเทพมหานครฯ ในหนึ�งป� มผีูส้าํเรจ็การศึกษาจากสถาบนั
มากกวา่ 1,000 คน โดยทางสถาบนัได้เป�ดสอนในหลักสตูร7 สาขา ได้แก่ หลักสตูรผูช้ว่ยพบาบาล ผู้
ชว่ยเภสชักร ผูช้ว่ยทันตกรรม ผูช้ว่ยกายภาพบาํบดั ผูช้ว่ยศัลยกรรมเสรมิความงาม ผูช้ว่ยในรถ
ฉกุเฉิน และผูช้ว่ยในหอ้งแลป

บรกิารดแูลผูป้�วยและผูส้งูอายุที�บา้น จากเครอืขา่ยพยาบาลวชิาชพีของศูนยบ์า้นลลิสา Nursing
Home เชยีงใหม ่ เรามอบบรกิารการดแูลแก่ผูป้�วยติดเตียง ผูป้�วยเรื�อรงั ผูป้�วยวกิฤติ ผูส้งูอายุ ผู้
ป�วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผูป้�วยอัลไซเมอรห์รอืผูที้�ต้องการการดแูลเป�นพเิศษ ผูป้�วยเด็กและเด็กแรก
คลอด ที�ต้องใชค้วามเชี�ยวชาญที�เฉพาะพยาบาลเท่านั�นจะใหบ้รกิารได้ เชน่ การสอดท่อ และการ
ฉีดยา โดยสามารถใหบ้รกิารทั�งแบบไป-กลับ หรอืพกัอาศัยที�บา้นผูป้�วย

Transcranial magnetic stimulation (TMS) เป�นนวตักรรมใหมใ่นการรกัษาด้วยคลื�นแมเ่หล็ก
เขา้มาชว่ยรกัษาโรคที�เกี�ยวกับระบบประสาท สมองและกล้ามเนื�อ การรกัษาด้วยเทคโนโลย ีTMS ถกู
เขา้มาปรบัใชอ้ยา่งแพรห่ลายในต่างประเทศเพื�อรกัษาอาการในผูป้�วยที�เผชญิกับภาวะผูป้�วยภาวะ
อัมพฤกษ์อัมพาต โรคสมองเสื�อม โรคซมึเศรา้ ไมเกรน และอาการปวดเรื�อรงัจากระบบประสาทและ
กล้ามเนื�อ โดยเขา้ชว่ยกระตุ้นเสน้ประสาทและกล้ามเนื�อฟ�� นฟูและกลับมาทํางานได้อยา่งปกติ และ
ด้วยประโยชน์เหล่านี� บา้นลลิสาจงึได้นําเทคโนโลยนีี�มาใชบ้รกิารสาํหรบัผูป้�วยทั�งที�ไมต้่องการเขา้รบั
การผา่ตัดรกัษาอาการป�วยแต่ต้องการรบัการรกัษาที�มปีระสทิธภิาพสงู

ศูนยส์ขุภาพจติ เดอะดอวน์ เป�นแหง่แรกในประเทศไทยที�ใหก้ารรกัษาแบบอยูป่ระจาํตามแนวทาง
ตะวนัตกแก่คนไทยที�ต้องการเยยีวยาป�ญหาสขุภาพจติหรอืภาวะเสพติด ศูนยข์องเรามใีบอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสขุและมนีโยบายเก็บรกัษาขอ้มูลของผูที้�มารกัษาเป�นความลับอยา่งเครง่ครดั
ที�ผา่นมาเราประสบความสาํเรจ็ในการรกัษาผูม้ปี�ญหาโรคซมึเศรา้ โรควติกกังวล โรคไบโพล่า ภาวะ
เสพติด และภาวะโรครว่ม (มปี�ญหาสขุภาพจติและภาวะเสพติดควบคู่กัน) จนหายเป�นปกติเป�น
จาํนวนหลายรอ้ยคน

Non Medical คือผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยโ์ดยประจาํการอยูใ่นประเทศไทย ซึ�งผลผลิต
หลักของบรษัิทคืออุปกรณ์ทางการแพทยต่์างๆ อุปกรณ์ในหอ้งแลป เครื�องมอืในรถพยาบาลและ
วสัดอุุปกรณ์สาํหรบัผูป้�วยฟ�� นฟูอื�นๆ

BAAN LALISA NURSING HOME
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

บา้นลลิสา Nursing Home แต่ละสาขาของเรามเีอกลักษณ์และจุดเด่นเฉพาะตัว
เรามกีารจดัสรรสถานที�พกัอาศัยแบบภมูทัิศน์ธรรมชาติ บรรยากาศที�โอบล้อม
ด้วยทิวทัศน์ภเูขา ชุม่ชื�นไปด้วยแหล่งนํ�า ววิท้องนา ต้นไมแ้ละดอกไมน้านาพนัธ์
ห่างไกลจากมลพษิภาวะทกุชนิด เพื�อเติมเต็มการพกัผ่อนที�สมบูรณ์แบบที�สดุ
และบางสาขาที�ตั�งอยูใ่นใจกลางเมอืง เพื�อรองรบัลกูค้า ผู้ป�วยและผู้สงูอายุที�เน้น
ความสะดวกและความรวดเรว็ของการเดินทางเป�นหลัก

ภาคเหนือ

สาขาของบ้านลลิสา

ภาคกลาง

บา้นลลิสา  สาขาสนัทราย (เชยีงใหม)่
บา้นลลิสา  สาขาป�าแดด (เชยีงใหม)่

ราคาเริ�มต้น บรกิารแพทยแ์ละพยาบาล

https://baanlalisa.com/

17,000 บาท
ต่อเดือน

ตลอด
24

ชั�วโมง

บา้นลลิสา ลําปาง

บา้นลลิสา เชยีงราย

บา้นลลิสา กําแพงเพชร
บา้นลลิสา พษิณโุลก

บา้นลลิสา  สาขาลาซาล 38 (กรุงเทพฯ)

บา้นลลิสา โคราช

บา้นลลิสา ขอนแก่น

บา้นลลิสา ปากเกรด็
บา้นลลิสา คลองหลวง
บา้นลลิสา บางซื�อ
บา้นลลิสา นนทบุรี
บา้นลลิสา พทัยา

กําลังดําเนนิการ

เป�ดให้บรกิาร



บา้นลลิสา สาขาสนัทราย (เชยีงใหม)่

บา้นลลิสา สาขาป�าแดด (เชยีงใหม)่

บา้นลลิสา สาขาลําปาง
บา้นลลิสา สาขาเชยีงราย
บา้นลลิสา สาขาพษิณโุลก
บา้นลลิสา สาขากําแพงเพชร

บา้นลลิสา สาขาโคราช

บา้นลลิสา สาขาลาซาล 38 (กรงุเทพฯ)

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง

BAAN LALISA NURSING HOME

สาขาของเรา
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โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ

บา้นลลิสา เนอรส์ซิ�งโฮม เป�ดบรกิาร การดแูลรกัษาและฟ�� นฟูกลุ่มผูส้งูอายุ และกลุ่มผูป้�วยทกุประเภท ไมว่า่จะเป�นการ
ดแูลแบบรายวนั แบบเชา้ไป-เยน็กลับ แบบรายเดอืนหรอืแบบระยะยาว นอกจากนี�เรายงัมบีรกิารโปรแกรมการรกัษาและ
ฟ�� นฟูสมรรถภาพรา่งกายด้วยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ�า (TMS) อีกทั�งโปรแกรม เชน่ โปรแกรมการดแูลและรกัษาฟ�� นฟู
สมรรถภาพรา่งกายและจติใจหลังประสบอุบติัเหต ุ หรอืหลังผา่ตัด และโปรแกรมพเิศษสาํหรบัผูป้�วยติดเตียงที�ต้องการ
การดแูลอยา่งใกล้ชดิ ผูป้�วยที�ชว่ยเหลือตัวเองไดร้วมทั�งผูป้�วยโรคเรื�อรงัที�ต้องการการดแูลพเิศษอยา่งใกล้ชดิทั�งแบบ
ระยะยาว และแบบถาวรทีมงานของบา้นลลิสาประกอบไปด้วยทีมบุคลากรที�ทรงคณุวุฒแิละมปีระสบการณจ์ากหลาก
หลายสาขาวชิาชพี เตรยีมพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชม ในแต่ละเคสของการรกัษานั�น ทีมงานของเราจะมกีารวางแผน
การบาํบดัรกัษารว่มกันของทีมแพทยแ์ละพยาบาล เพื�อออกแบบโปรแกรมการรกัษาเฉพาะรายใหแ้ก่ผูป้�วยแต่ละท่าน
ทั�งนี�เพื�อใหเ้กิดประสทิธภิาพในการฟ�� นฟูจากอาการป�วยแบบยั�งยนื โดยขั�นตอนการฟ�� นฟูผูป้�วย เราจะเนน้หลักสาํคัญ
ของการฟ�� นฟูทั�งทางรา่งกายและการรกัษาดแูลสขุภาพจติใจของผูป้�วยผสมผสานพรอ้มกันไปเพื�อใหก้ารฟ�� นฟูบาํบดั
และการรกัษาเป�นไปอยา่งถกูต้องและเหมาะสมกับเคสการรกัษาของผูป้�วยแต่ละท่าน. 

บา้นลลิสา เชยีงใหม ่ กําลังดาํเนินการก่อสรา้งโครงการที�พกัอาศัยสาํหรบัคนวยัเกษียณ หรอืบา้นผูส้งูอายุ เราไดคํ้านงึ
ถึงคนวยัเกษียณเพราะเมื�อถึงเวลาที�คนวยัเกษียณต้องได้หยุดพกัจากการทํางานหนกัและภาระต่างๆที�เคยไดร้บั เพื�อ
จะมคีวามสขุในบั�นปลายของชวีติ ในสภาวะป�จจยัหลายอยา่งที�เพยีบพรอ้ม แต่บางครั�งสขุภาพก็ไมไ่ดเ้อื�ออํานวย Baan

Lalisa retirement Home condo เชยีงใหม ่จงึเล็งเหน็ความสาํคัญของการใชช้วีติหลังเกษียณ ใหม้คีวามสขุ ทั�งทาง
ด้านรา่งกาย จติใจ และสงัคม ดว้ยการออกแบบโปรแกรมการใชช้วีติในสงัคมที�เพรยีบพรอ้มดว้ยความสขุ กิจกรรมที�
หลากหลาย สถานที�ที�ถกูออกแบบมาเพื�อผูส้งูอายุในวยัเกษียณโดยเฉพาะ ในบรรยากาศที�ปกคลมุไปดว้ยทะเลสาบและ
ภเูขา และโรงพยาบาลขนาดเล็ก.

โครงการในอนาคต


