กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คํานํา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กํ า หนดให้ ดํ า เนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ
การให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงคุณภาพ
ในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ โดยให้เป็นไปตามความพร้อม ความจําเป็น และความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหน้าที่และตามภารกิจการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงคู่มือ
เอกสารมาตรฐานการดําเนินงานผู้สูงอายุ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นคู่มือและแนวทาง
ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรฐานและ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ
ที่สําคัญคือ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ. 2553 ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะให้ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และครอบครั ว /ชุ ม ชน
เป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็งสามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารมาตรฐานการดํ า เนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ปรับปรุงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชี วิตของผู้ สูงอายุ ใ ห้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี มาตรฐานเป็ นไปตามที่กฎหมายกํ าหนด
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะประเมินตนเองในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุที่กําหนด
ในตัวชี้วัด (ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา) ตามเอกสารมาตรฐานนี้ได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

คํานํา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1

บทนํา
1.1 ความเป็นมา
1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 คํานิยาม
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1
1
1
2
2
2

บทที่ 2

การดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุ
2.1 กรอบการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับสากลและระดับประเทศ
2.1.1 หลักการตามผลการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
2.1.2 ปฏิญญาผู้สูงอายุในประเทศไทย
2.1.3 แนวนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2.2 การทบทวนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
2.2.1 การศึกษาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในต่างประเทศ
2.2.2 การศึกษาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย
2.3 การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย
2.3.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.3.2 กระทรวงสาธารณสุข
2.3.3 กระทรวงมหาดไทย
2.3.4 กระทรวงคมนาคม
2.3.5 กระทรวงแรงงาน
2.3.6 กระทรวงวัฒนธรรม
2.3.7 กระทรวงศึกษาธิการ
2.3.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5
5
5
5
6
10
10
15
19
19
22
22
24
25
27
28
28

สารบัญ

ก

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 3

ข

สารบัญ

แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
1. หลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
2. การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การปลุกจิตสํานึกให้คนในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น
2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ
3. การส่งเสริมการทํางานและหารายได้ของผู้สูงอายุ
4. การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
5. การส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและ
สนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ
1. การคุ้มครองด้านรายได้
2. หลักประกันด้านสุขภาพ
3. ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
4. ระบบบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุ และการพัฒนาบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านผู้สูงอายุ
1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

31
31
31
31
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
37
38
39
44
44
44

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นผู้สูงอายุ
45
1. การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 45
2. การพัฒนาระบบข้อมูลงานด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
45
บทที่ 4

ตัวชี้วดั ขั้นพืน้ ฐานและตัวชีว้ ัดขัน้ พัฒนา

47

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
53
ภาคผนวก ข กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับ 61
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
ภาคผนวก ค ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
73
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์คนชรา
79
ภาคผนวก จ ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ 115
ภาคผนวก ฉ การออกแบบสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
123

สารบัญ

ค

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ข

สารบัญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ ๑
บทนํา
๑.1 ความเป็นมา
ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
กําลังประสบปัญหาจํานวนประชากรผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผู้สูงอายุ
เร็วที่สุดในโลก หรือที่ประเทศจีนก็กําลังประสบปัญหานี้เช่นกัน (จิราวัฒน์ จาคุพันธุ์,2551) องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้กําหนดนิยามของสังคมผู้สูงอายุไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั่วประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ:การทํางานของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และประสบปัญหาเชิงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอัตราสูง ส่งผล
ต่อการจ้างงาน ระบบสวัสดิการสังคม และภาคบริการสําหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
สําหรับประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นั่นคือประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ในปี 2548 และ
ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์ว่าปริมาณประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2568 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น
20% ของประชากรทั่วประเทศ นั่นหมายถึงประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) การที่ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้วิถีชีวิต
ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรการออกมารองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
เป็นการนําเสนอแนวทางปฏิบัติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การวางระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
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ด้ า นผู้ สู ง อายุ ตลอดจนนํ า เสนอตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐานและขั้ น พั ฒ นา เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ประเมินตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่

1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบ
1.3.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินระดับคุณภาพการดําเนินงาน สําหรับ
ผู้สูงอายุทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 คํานิยาม

ผู้สูงอายุ1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
สวัสดิการสังคม2 หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางาน การมีรายได้ นันทนาการ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม และบริ ก ารทางสั ง คมทั่ ว ไป โดยคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ที่
ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเป็นภารกิจ
พื้นฐาน เพื่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Progress Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเป็นภารกิจที่มี
การพั ฒ นายกระดั บ การให้ บ ริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารสู ง ขึ้ น หรื อ ก้ า วหน้ า มากกว่ า มาตรฐานตั ว ชี้ วั ด
ขั้นพื้นฐาน

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเล่มนี้ได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.5.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
1
2

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓

๒
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(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
1.5.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 503 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหน้าที่ต้องทําในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการ
มาตรา 534 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53
1.5.3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
1.5.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
1.5.5 แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
1.5.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1.5.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

3
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มาตรา ๕๐(๗) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา 53 (1) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542
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บทที่ 2
การดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุ
2.1 กรอบการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับสากลและระดับประเทศ
2.1.1 หลักการตามผลการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒
การประชุ มสมั ชชาโลกว่ าด้ วยผู้ สู งอายุ ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. 2545 ณ กรุ งมาดริ ด ประเทศสเปน
เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรี ย จั ดโดยสหประชาชาติ ได้ มี จุ ดมุ่ งหมายที่ จะกํ าหนดนโยบายและจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การ
สําหรับผู้สูงอายุไว้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และการคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการ
ประเทศต่างๆ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปี
ที่ ผ่ า นมา โดยเน้ น การร่ ว มกั น ของประชาคมโลกในการแก้ ไ ขปั ญ หาประชากรสู ง อายุ เนื่ อ งจาก
โครงสร้างประชากรทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
หากว่าประเทศไม่มีแผนการรองรับที่เหมาะสมร่วมกัน
2.1.2 ปฏิญญาผู้สงู อายุในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่ง
เป็นปีเดียวกันกับที่องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ และประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ ปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทยจึงเป็นพันธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
โดยมีสาระสําคัญของปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ดังนี้
ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับ
การพิทั กษ์และคุ้มครองให้ พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้และผู้พิการที่สูงอายุ
ข้ อ 2 ผู้ สู งอายุ ควรอยู่ กั บครอบครั วโดยได้ รั บความเคารพรั ก ความเข้ าใจ ความเอื้ ออาทร
การดู แ ลเอาใจใส่ การยอมรั บ บทบาทของกั น และกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิต เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย
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ข้ อ 4 ผู้ สู ง อายุ ค วรได้ ถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ ใ ห้ สั ง คม มี โ อกาสได้ ทํ า งาน
ที่เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นชีวิตมีคุณค่า
ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแล
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม
ข้ อ 6 ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ พึ่ ง พาตนเองได้ สามารถช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว และชุ ม ชน
มีส่ วนร่ ว มในสั งคม เป็ น แหล่ งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มี การเข้าสังคม มีนั นทนาการที่ดี และมี
เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
ข้อ 7 รัฐ โดยการมี ส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อง
กําหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ข้อ 8 รัฐ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรา
กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ
และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
ข้ อ 9 รั ฐ โดยการมี ส่ วนร่ วมขององค์ กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบั นสั งคมต้ องรณรงค์
ปลู กฝั งค่ านิ ยมให้ สั งคมตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของผู้ สู งอายุ ตามวั ฒนธรรมไทยที่ เน้ นความกตั ญญู กตเวที
และเอื้ออาทรต่อกัน
2.1.3 แนวนโยบายและแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้สูงอายุ
1) นโยบายรัฐ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของรัฐในอดีตที่ผ่านมาเป็นการจัดระบบสวัสดิการ
สังคมในรูปแบบของการบรรเทาแก้ปัญหา โดยมีการส่งเสริมให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดต่างๆ
มีการจัดตั้งสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มีการริเริ่มโครงการให้การสงเคราะห์ประชากร
ผู้สูงอายุในด้านการรักษาพยาบาล โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมครอบครัวขยาย มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเคารพผู้สูงวัยกว่า
ฉะนั้นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุ มีการพัฒนา
บริการสุขภาพอนามัย การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการสร้างความ
พร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีการจัดหาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
รวมทั้งสนั บ สนุ น ให้ผู้สูงอายุ ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ ว่าผู้สูงอายุ เป็นบุค คล
ที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
๖
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ชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ
และเป็ น ธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพในชุ ม ชน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ผู้ สู ง อายุ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
(4) การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม การรวมกลุ่ ม
ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
(5) การอํ านวยความสะดวกและความปลอดภั ยโดยตรงแก่ ผู้ สู งอายุ ในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(9) การให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึง
(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กําหนดแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุไว้ดังนี้
(1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําให้กับผู้สูงอายุ โดยกําหนดลักษณะ
ประเภทงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้
สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
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(2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารนํ า ความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ สู ง อายุ
ที่เป็นคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ มีความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
(3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ความจํ า เป็ น ทางกายภาพให้ เ หมาะกั บ วั ย และการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นรู ป แบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ วนอย่ า งต่อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง พัฒ นาชุม ชนที่ มีศั ก ยภาพและความพร้อ มให้ เป็ นต้ น แบบ
ของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
4) แผนผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบั บปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 1
พ.ศ. 2552
แผนผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบั บปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 1
พ.ศ. 2552 มีแนวคิดพื้ นฐานที่ จะให้ ผู้ สูงอายุไม่ ใช่เป็ นบุคคลด้อยโอกาส หรือเป็ นภาระต่ อสั งคม
แต่สามารถมีส่วนร่วม เป็นพลังพัฒนาสังคม จึงควรที่จะได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว
ชุมชน และรัฐให้ดํารงชี วิตอยู่อย่างมีคุ ณค่า มี ศั กดิ์ศรี และมีภาวะสุ ขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” ซึ่งการสร้างหลักประกันให้วัยผู้สูงอายุ
เป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต มั่นคงให้แก่สังคม และจะต้องมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการให้เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุที่สําคัญ
ดังนี้
(1) ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวมีสุข
สังคมเอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและ
การบริ ก ารที่ เ หมาะสม อยู่ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี พึ่ ง ตนเองได้ เป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจและ
มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
(2) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุน
แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
(3) ระบบสวัสดิการและการบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถดํารง
อยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
(4) ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการ และบริการให้แก่ผู้สูงอายุ
(5) มี ก ารดํ า เนิ น การที่ เ หมาะสมเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ ทุ ก ข์ ย ากและต้ อ งการ
การเกื้อกูลในการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง
รัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นเป็นลําดับ จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดทําแผนผู้สูงอายุ
๘
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แห่งชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายและการดํ าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุระยะยาวเป็นแผนระดับชาติโดยมีสาระสําคัญ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้จัดแบ่งยุทธศาสตร์
ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ มีมาตรการ
หลัก 3 มาตรการ คือ หลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการปลุกจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ด้ า นต่ า งๆ ของผู้ สู งอายุ ประกอบด้ วย มาตรการหลั ก 6 มาตรการ คื อ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกั นการ
เจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
การส่งเสริมด้านการทํางานและหารายได้ของผู้สูงอายุ การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การส่งเสริม
สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การวางระบบคุ้ ม ครองทางสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญกับระบบบริการสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีหลักประกัน
ยามชราภาพ ทั้งด้านสังคมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อการคุ้มครอง
ผู้ สู ง อายุ มี ม าตรการหลั ก 4 มาตรการ คื อ การคุ้ ม ครองด้ า นรายได้ หลั ก ประกั น ด้ า นสุ ข ภาพ
ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจั ดการเพื่อการพั ฒนางานด้ านผู้ สูงอายุ อย่างบู รณาการ
ระดั บ ชาติ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นผู้ สู ง อายุ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุมีบทบาทความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งเพี ย งพอ โดยมี ม าตรการหลั ก 2 มาตรการ คื อ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ และการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ถูกกําหนดขึ้น
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส นั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นผู้ สู ง อายุ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ และ
การปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา
องค์ ค วามรู้ด้ า นผู้ สู งอายุ การติด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนผู้ สูง อายุแ ห่ง ชาติ และ
การพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย
จะเห็นได้ว่า จุดเน้นของการปฏิบัติงานให้กับผู้สูงอายุในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีการสร้างหลักประกันที่ครอบคลุมในทุกระบบ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับปัญหาและกําหนดวิธีการดําเนิน
ชีวิตต่างๆ ของตนได้อย่างแท้จริง

บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๙

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

2.2 การทบทวนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุ
2.2.1 การศึกษาการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุในต่างประเทศ
1) ญีป่ นุ่
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะมากมายเกือบ 7,000 เกาะในปี
พ.ศ. 2552 มีป ระชากรอยู ่ป ระมาณ 127.5 ล้า นคน ซึ ่ง ในจํ า นวนนี ้ม ีส ัด ส่ว นของผู ้ส ูง อายุ
(มากกว่า 65 ปี) อยู่ถึงร้อยละ 23 ทําให้ญี่ปุ่นมีภาวะประชากรสูงอายุ (Aged Population)
นับ เป็น ประเทศที ่ต ้อ งเผชิญ กับ ปัญ หาการเพิ ่ม ของประชากรผู ้ส ูง อายุร ุน แรงกว่า ประเทศอื ่น
ในภูมิภาคนี้ รูปแบบการปกครองของญี่ปุ่นเป็นแบบเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี
รัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ประเทศญี่ปุ่นแบ่งเขตการปกครองเป็น 47 จังหวัด (Prefectures)
และมีกรุงโตเกียวที่มีเขตการปกครองเฉพาะ ส่วนการปกครองระดับท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นนั้น
ในแต่ละจังหวัดแบ่งออกเป็น เทศบาล ตําบล ที่มาจากการเลือกตั้ง
บทบาทการจัด สวัส ดิก ารของส่ว นการปกครองท้อ งถิ ่น สืบ เนื ่อ งจากสภาวะ
ที่ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและกระแสในเรื่องการกระจายอํานาจในช่วงทศวรรษ
ที่ 1990 ได้มีการออกกฎหมาย Community Health Law ในปี ค.ศ. 1994 ทําให้เกิดระบบ
สาธารณสุขที่เน้นชุมชน หรือ Community-Based Public Health System โดยได้มีการถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่ทางด้านสุขภาพให้กับรัฐบาลท้องถิ่น ในระดับจังหวัด และในระดับเทศบาล โดยสรุป
บทบาทของแต่ละระดับมีดังนี้ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, จิรบูรณ์ โตสงวน และหทัยชนก สุมาลี,
2553 : น.47-48)
ระดับจังหวัด รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและวางแผนการให้บริการ
สุขภาพในจังหวัดนั้นๆ โดยอาจมีการจัดจ้างจากภายนอก (outsourcing) ตามความเหมาะสม
ในการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ เช่น การตรวจทางแล็บ นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการ
ให้บริการทางการแพทย์ขั้นทุติยภูมิที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ส่ วนระดั บเทศบาล มี หน้ าที่ ในการให้ บริ การด้ านสุ ขภาพต่ างๆ เช่ น ด้ านผดุ งครรภ์
สุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการ สวัสดิการผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยจะมีศูนย์อนามัยเทศบาล (Municipal
Health Centre) เป็นศูนย์การให้บริการหลักในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหา
ที่มากับประชากรสูงอายุ (aged population) เทศบาลได้รับมอบหมายให้ทําแผนยุทธศาสตร์ในการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ หรือ The Year Strategy for Promotion of
Health and Welfare Services for the Aged และเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเหล่านี้
สํา หรับผู้สูงอายุใ นพื้นที่โ ดยอาศัย ความร่ว มมือ กัน ระหว่า งภาคสุข ภาพและภาคสวัส ดิก ารสัง คม
ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการได้เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้พิการในสังคม
๑๐ บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยการปรับเปลี่ยนการให้บริการสุขภาพให้เป็นในลักษณะของการ
ให้บริการตามครัวเรือนแทนที่จะให้ประชาชนมาใช้บริการที่ศูนย์บริการ
2) อิตาลี
ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิตาลี มาตรา 119 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จังหวัด
อําเภอ และเทศบาล มีอํานาจในการบริหารภาษีท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งงบประมาณในการบริหารและ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บ้านพักผู้สูงอายุ (Old-age home) เป็นลักษณะคล้ายโรงแรมมีห้องเดี่ยว
และห้องคู่พร้อมห้องน้ํา มีบริการอาหาร กิจกรรมบันเทิง พร้อมบริการตรวจโรคและรักษาสุขภาพ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลหรือจังหวัด สําหรับผู้สูงอายุที่สามารถจะเสียค่าบริการบางส่วน
ตามเกณฑ์รายได้ เช่น ค่าที่พัก อาหาร และค่าบริการซักเสื้อผ้า ฯลฯ
(2) โรงแรมสําหรับผู้สูงอายุ (Old-Age Hotel) ที่พักลักษณะนี้มีบริการต่างๆ
ที่จัดให้สําหรับผู้สูงอายุ อาทิ ห้องประชุม ห้องสันทนาการ ห้องอาหาร บริการเสริมความงาม รวมถึง
บริการด้านสาธารณสุข โรงแรมผู้สูงอายุเป็นสถานที่สําหรับผู้สูงอายุที่ไม่จําเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่
จากผู้อื่น เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีความประสงค์ที่จะอยู่โดยลําพัง แต่ต้องการ
สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการโดยทั่วไปแบบโรงแรม ผู้ที่พํานักอยู่ ในโรงแรมจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายบางส่วนตามฐานะทางการเงิน และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการจากเทศบาลหรือ
จังหวัด
(3) ศูนย์ทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ (Social Centre for the Elderly) เป็น
สถานที่สําหรับพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้งด้านวัฒนธรรม และ
บันเทิง ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น การทําสวน และมีการพาทัศนาจรนอกสถานที่
(4) ธนาคารเวลา (time banks) เป็นสถาบันออมเวลาการทํางานเพื่อสังคม
แทนการออมทรั พย์ ของผู้ สู งอายุ โดยให้ ผู้ สู งอายุ ที่ มี ความรู้ ความสามารถด้ านต่ างๆ ให้ บริ การแก่ สั งคม
ตามความชํานาญ และฝากเวลาทํางานที่ทําไว้กับธนาคารเวลาเพื่อแลกบริการด้านอื่นๆ ที่ต้องการ
เช่น หาคนเลี้ยงเด็ก คนดูแลสัตว์เลี้ยง หรือบริการซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น โดยหักชั่วโมงบริการจาก
เวลาที่ออมอยู่ และเสียค่าธรรมเนียมบริการธนาคารเวลาเป็นรายปี ซึ่งจะมีการบันทึกการออมเวลา
เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝาก และสามารถเบิกถอนเวลาเพื่อใช้บริการต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยน
(5) ขนส่งมวลชนไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Public Transportation) ในประเทศ
อิตาลีผู้สูงอายุสามารถใช้บริการขนส่งได้ในเขตเมือง เช่น ในกรุงโรม ผู้ที่อายุเกิน 70 ปี และมีรายได้
ต่ํากว่า 15,000 ยูโร/ปี สามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้โดยไม่เสียค่าบริการ
(6) บริการส่งอาหาร (Meal Delivery) เป็นการบริการสวัสดิการที่เทศบาล
มีหน้าที่กํากับดูแล โดยจัดให้มีการส่งอาหารแก่ผู้สูงอายุถึงที่พักสําหรับกรณีผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๑๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ตัวเองในการทําครัวได้ จะเสียค่าบริการโดยเทศบาลเป็นผู้กําหนด และพิจารณาค่าใช้จ่ายตามฐานะ
ทางการเงินของผู้ใช้บริการ
(7) บริการช่วยงานบ้าน (At-home Assistance) เป็นการบริการสําหรับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักของตนแต่ไม่สามารถดูแลงานบ้านได้ทั้งหมด ซึ่งการบริการต่างๆ ได้แก่
ช่วยดูแลงานส่วนตัว ทําความสะอาดงานบ้าน งานซักเสื้อผ้า ช่วยพาไปธุระ พบแพทย์ แปลหรือสื่อ
ภาษาสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน (หูหนวก) ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับการบริการในโครงการนี้ คือ บุคคล
หรือกลุ่ มคนที่ ไม่สามารถช่วยเหลื อตนเองได้ หรื อไม่สามารถจัดการชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเอง
เป็ น คนที่ อ ยู่ โ ดยลํ า พั ง และเป็ น ผู้ ที่ มี อ ายุ เ กิ น 65 ปี โครงการดั ง กล่ า วเป็ น โครงการที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
โดยสภาเทศบาลร่วมมือกับองค์กรเอกชน และมีการจัดหาอาสาสมัคร เพื่อปฏิบัติงานในการให้บริการ
ดังกล่าว
(8) บริการพาไปทําธุระ (Accompanying Services) เป็นบริการอํานวยความ
สะดวกในการทํ าธุ ระของผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ สามารถจั ดการธุ ระต่ างๆ ได้ ด้ วยตนเอง เป็ นการช่ วยทํ างาน
ในลั กษณะงานที่ต้องติ ดต่อกับหน่ วยงานราชการ ในการบริ การดังกล่าวสามารถขอรับบริการได้
จากเทศบาล
(9) งานเลขานุการด้านสังคม (Social Secretariat) เป็นการบริการงาน
เลขานุ ก ารเพื่ อ สั ง คมสํ าหรั บผู้ สู ง อายุ ให้ บริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร คํ าแนะนํ า ด้ า นบริ ก ารสั ง คม
ความช่วยเหลือ การศึกษาและการอนามัย ฯลฯ
(10) การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ (Universities for elderly) เป็นการบริการ
สําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเรียนต่อสามารถสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ต โดยมีสถาบันที่ได้รับการรับรองจากจังหวัด บริการโดย
สถาบันหรือมูลนิธิการสอน โดยอาจารย์ที่มีความรู้ในสาขาต่างๆ ซึ่งไม่จํากัดอายุและระดับการศึกษา
ของผู้เรียน (สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโรม, 2549 อ้างถึงในกระทรวงการต่างประเทศ, 2549)
3) สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีรูปแบบของสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย
50 มลรัฐมารวมตัวเป็นประเทศเดียวกัน โดยรัฐบาลของมลรัฐจะมอบอํานาจอธิปไตยหลายประการ
ให้รัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตัน แต่สงวนอํานาจบางประการไว้ เช่น อํานาจนิติบัญญัติและการคลัง
ในระดับมลรัฐ การจัดดําเนินงานด้านผู้สูงอายุอยู่ภายใต้กฎหมาย Old Americans Act ซึ่งเป็น
กฎหมาย ที่ใช้ในการกํากับดูแลการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง (Federal) ให้กับรัฐบาลมลรัฐ
(States) สําหรับการวางแผนชุมชนและโครงการให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ
บทบาทการจัดสวัสดิการของส่วนการปกครองระดับท้องถิ่น ส่วนการจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุจะอยู่ภายใต้ Recreation Department ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
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(County) จะเป็ น องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ (Senior Programs) ทั้ ง นี้
งบประมาณการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุดังกล่าว ได้มาจากงบประมาณที่รัฐบาลกลาง (Federal)
จัดสรรให้กับมลรัฐ เงินงบประมาณของมลรัฐและท้องถิ่น เก็บจากภาษีโรงเรือน (Property Taxes)
และภาษีชุมชนของท้องถิ่นนั้นๆ (Community Taxes) (ชํานาญ จันทร์เรือง, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)
ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดให้ผู้สูงอายุในศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ อาทิ การออกกําลังกาย
การตรวจเช็คร่างกาย การอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การทําสวน การให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคต่างๆ การจัดทัศนศึกษาให้ผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวนอกสถานที่ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
เก็บค่าบริการในอัตราประหยัด เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกสถานะทางเศรษฐกิจสามารถเข้าร่วมได้ (ศศิพัฒน์
ยอดเพชร, 2550 : น.53)
4) สิงคโปร์
การจัดทําแผนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของสิงคโปร์ เริ่มจากคณะกรรมการ
Inter Ministerial Population Committee on the Aging Population ของประเทศ โดยจัดทํา
แผนการดํ า เนิ น งานด้ า นผู้ สู งอายุ ขึ้ นในปี ค.ศ. 2001-2005 ซึ่ ง ในแผนดั ง กล่ า ว มี ก ารกํ า หนด
นโยบายสําคัญในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการทางสังคม โดยให้การดูแล
ในครอบครัวเป็นหลัก และบริการต่างๆ ที่สามารถประสานและเชื่อมโยงกับการดูแลในครอบครัวและ
ชุมชนไปพร้อ มๆ กั น ดั งนั้ น การพั ฒนางานด้ านผู้สู งอายุ จึงมีก ารกําหนดแนวคิ ด การดํา เนิน งาน
3 ประการ ได้แก่
(1) การปรับทัศนคติของสังคมต่อการเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
(2) การสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดที่กําหนดให้ มีการจั ดตั้ง
ศูนย์บริการอเนกประสงค์ (Multi Service Center) สําหรับบริการแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
(3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นการสร้างที่อยู่
อาศัยและการคมนาคม
นอกจากนี้ นโยบายสําคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ ได้จัดให้สําหรับผู้สู งอายุ คือ การจัด
ที่พักอาศัย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสามารถในการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ และบริการที่จําเป็น
ต่ อการใช้ ชี วิ ตประจํ าวั น เป็ นต้ น (สถานเอกอั ครราชทู ต ณ สิ งคโปร์ , 2549 อ้ างถึ งในกระทรวง
การต่างประเทศ, 2549)
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5) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้กําหนดนโยบายเพื่อสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ เป็น 4 กลุ่ม
คือ 1. การประกันรายได้ 2. การบริการด้านสุขภาพ 3. การประกันด้านที่อยู่อาศัย 4. การบริการทาง
สังคมอื่นๆ กลุ่มนโยบายที่ 1 และ 3 เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 เพื่อแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพ และกลุ่มที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียบทบาทของผู้สูงอายุในสังคม ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างวัย ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยกําหนดนโยบายเพื่อสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ดังนี้
(1) โครงการสร้ า งหลั ก ประกั น ด้ า นรายได้ ข องผู้ สู ง อายุ มี 5 ประเภท คื อ
บํานาญของรัฐ (Public Pension) โครงการความช่วยเหลือของรัฐ (Public Assistance) บํานาญ
แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ (Elder-Respect Pension หรือ ERP) โครงการให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
(The Elder Honor Programs) และโครงการเพื่อสร้างรายได้ (Income-Generating Programs)
(2) โครงการบริการด้านสุขภาพ ในอดีตประเทศเกาหลีใต้มีโครงการประกัน
สุ ข ภาพหลายโครงการ เช่ น โครงการประกั น สุ ข ภาพสํ า หรั บ ลู ก จ้ า งรั ฐ บาลและข้ า ราชการครู
(Government Employees and Private School Teachers Medical Insurance) โครงการประกัน
สุขภาพสําหรับบุคคลทั่วไป (Medical Insurance) ในปัจจุบันโครงการประกันสุขภาพต่างๆ ได้ถูกนํามา
รวมกันภายใต้ชื่อเรียกว่าการประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance) โดยผู้ประกันตน
ทุกคนต้องจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กําหนดตามประเภทของผู้ประกันตน นอกจากโครงการประกัน
สุขภาพแล้ว ยังมีโครงการสงเคราะห์ (Medical Assistance Programs) ซึ่งมีตั้งแต่การให้บริการฟรี
จนถึงการให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น
(3) นโยบายด้านที่อยู่อาศัย จําแนกได้เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
ที่ยังอยู่ร่วมกับชุมชนซึ่งในปัจจุบันรัฐมีการอุดหนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัยสําหรับคนยากจนเท่านั้น และ
นโยบายที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุแต่รัฐยังไม่มีโครงการพิเศษใดๆ สําหรับผู้สูงอายุทั่วไป คงมีแต่
องค์กรเอกชนและองค์การไม่แสวงหากําไรบางแห่งที่ดําเนินโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้
โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มที่ตามต้นทุน
6) ฟิลปิ ปินส์
ฟิลิปปินส์ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุมานานโดยเฉพาะการเห็นว่าผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่มีคุณค่าเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ในชีวิตที่หาได้ยากและประสบการณ์ต่างๆ นี้เองจะช่วย
อบรมสั่งสอนลูกหลานดําเนินชีวิตต่อมาได้ และแนวคิดส่วนหนึ่งมาจากศาสนาที่จะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Senior Citizen) ของฟิลิปปินส์
มีมานานแล้ว
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ปั จ จุ บั น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ฉบั บ ที่ 7432 หรื อ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (พระราชบัญญัติมหาชน เลขที่ 7432) เพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือต่อ
ผู้สูงอายุ และในกฎหมายฉบับนี้ผู้สูงอายุที่จะได้รับการคุ้มครองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ราษฎรผู้ อาศั ยในฟิ ลิ ปปิ นส์ (มี การแสดงตนอยู่ ในฟิ ลิ ปปิ นส์ อย่ างน้ อยที่ สุ ด
183 วัน)
(2) มี อ ายุ ต่ํ า สุ ด 60 ปี รวมทั้ ง บุ ค คลที่ เ กษี ย ณอายุ จ ากราชการ (ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
เกษียณอายุ 65 ปี) และจากสํานักงานบริษัทเอกชนต่างๆ
(3) มี รายได้ ไ ม่ เกิ น 60,000 เปโซ (จากการตรวจสอบโดยหน่ วยงานพัฒ นา
เศรษฐกิจแห่งชาติทุก 3 ปี และได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีเงินได้)
สํ า หรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษตามกฎหมายฉบั บ นี้ ผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ ส่ ว นลดร้ อ ยละ 20
ในรายการต่างๆ เช่น การซื้อยา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าโรงแรมภัตตาคาร กิจการด้านบันเทิง และ
สถานที่ ทางวั ฒนธรรม ตลอดจนค่ าบริ การด้ านทั นตแพทย์ และการรั กษาพยาบาลต่ างๆ ฟรี จาก
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในประเทศ
ในประเทศฟิลิปปินส์ ผู้สูงอายุจะมีบัตร Senior Citizen ซึ่งผู้ถือบัตรนี้จะได้รับ
การต้ อ นรั บจากผู้ ใ ห้ บริก ารเป็นอย่ างดี จึง มีความภาคภู มิ ใ จต่ อสถานภาพที่เ ขาได้รับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคือ Office for Senior Citizen Affairs สังกัด Department of Social Development
ซึ่งกระจายอยู่ทุกเทศบาล และยังส่งเสริมให้เกิดสมาพันธ์ของ Senior Citizen เพื่อร่วมกับรัฐในการ
จัดสวัสดิการต่างๆ ขึ้น โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในแต่ละเทศบาลเพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระรัฐบาลในระดับหนึ่ง ซึ่งตามนโยบายที่รัฐให้บริการฟรีแก่ Senior Citizen ในแต่ละ
ชุมชน ได้แก่ การบริการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ การทํางานอดิเรก การจัดการกับ
รายได้ที่ได้รับ การเกษตร การสาธารณสุข การป้องกันสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ด้านการเมือง ฯลฯ
เป็ นลั กษณะอาสาสมั ครช่ วยสอนกั นเองภายในกลุ่ มหรื อมี ผู้ เชี ยวชาญภายนอกมาสอนให้ (สี ดา สอนศรี ,
2545 : 6)
2.2.2 การศึกษาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย
1) ศาสตราจารย์ ศ ศิ พัฒ น์ ยอดเพชร (2550 : น.98-99) ได้ นําเสนอรู ป แบบ
บริการศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยศูนย์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวม
สําหรับองค์การ และผู้สูงอายุ ใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่อํานวย
ความสะดวกของชุมชน เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ ลักษณะกิจกรรมของศูนย์อเนกประสงค์ฯ
แบ่งออกเป็น 10 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
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(1) การสมาคมและนันทนาการ (Social and Recreational Programs)
โดยภาพรวมกิจกรรมนี้ มุ่งเน้นเสริมสร้างการปรับตัวทั้งทางสังคมและจิตใจแก่ผู้สูงอายุลักษณะของ
กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การจัดงานรื่นเริง และฉลองในโอกาสวันสําคัญ เช่น วันชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วัน สํ า คัญ ทางศาสนา และวัน เกิด ของสมาชิก นอกจากนี ้ ยัง มีก ารจัด กิจ กรรม
นันทนาการอื่นๆ เช่น การลีลาศ การร้องเพลง การเล่นดนตรี รวมทั้งการเล่นกีฬาในร่ม และการเล่น
เกมส์ต่างๆ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมเหล่านี้ นับว่าเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์อเนกประสงค์ฯ
(2) การศึกษาและวัฒนธรรม (Educational and Cultural Programs)
ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของประเทศ
การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค เช่น ข่าวสารทางเศรษฐศาสตร์บริโภค การจัดการทางด้านทรัพย์สิน
การกู้ยืมเงิน และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ การดูแลตนเองเบื้องต้น การฝึกหัดการเป็น
ผู้นํา บทบาทในการมีส่วนร่วมในชุมชนการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษายังแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป
(3) สุขภาพอนามัย (Health Services Programs) ศูนย์อเนกประสงค์ฯ
จะเชื่อมประสานบริการเหล่ านี้จากแหล่งอื่ นมาให้บริ การแก่ส มาชิกในศูนย์ฯ บริการที่ จัด ได้ แ ก่
การตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพ การให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การดู แ ลสุ ข ภาพ บริ ก ารด้ า นการฟื้ น ฟู
ทางกายภาพบําบัด การอบรมให้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต บริการให้คําปรึกษา
ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นต้น
(4) การส่งเสริมด้านโภชนาการ (Nutrition Programs) บริการที่จัด
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังหรือยากจน อันจะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับผู้สูงอายุด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในลักษณะการจัดส่งเสริมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
(5) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุ (Creative Thinking
Program) และส่งเสริมภูมิปัญญา ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีคุณค่า และยังสามารถ
กระทําการบางอย่างได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่เหมาะสมและมีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ กิจกรรม
ประเภทนี้ เช่น การเขียน งานศิลปะ ดนตรี การเล่นละคร การรําและเต้นรํา เป็นต้น
(6) การสังคมสงเคราะห์ (Social Work Services Program) การให้บริการ
ทางด้านสังคมสงเคราะห์เป็นความรับผิดชอบโดยนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่ม
ใช้กิจ กรรม เพื่อแก้ไขและพัฒ นาผู้สูงอายุ การพัฒ นาชมรมผู้สูง อายุ การช่ว ยให้เกิดการปรับตัว
สําหรับผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่ม รวมทั้งทําหน้าที่ในการประสานแหล่งบริการต่างๆ ด้วย
(7) การเยี่ยมเยียนตามที่อยู่อาศัย (Home visit Program) เป็นบริการ
ด้านการให้ข้อมูลและติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยในทุกข์สุขทั่วไปโดยอาสาสมัคร เป็นการให้กําลังใจ
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แก่ผู้สูงอายุแ ละผู้ดูแ ล อาจมีการรับฟังปัญ หาต่างๆ ของครอบครัว รวมทั้งความต้องการบริการ
ซึ่งจะมีการส่งต่อและจัดหาบริการที่เหมาะสมต่อไป
(8) การส่งต่อและการให้ความช่วยเหลือ (Referral and assistance) บางครั้ง
ผู้สูงอายุมีความจําเป็นและต้องการบริการเฉพาะด้าน หรือต้องการความช่วยเหลือจากแหล่งบริการ
อื ่น ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง กรณีเ จ็บ ป่ว ยฉุก เฉิน เพื ่อ ส่ง ไปรับ บริก ารยัง สถานพยาบาลทุต ิย ภูมิ
นักสังคมสงเคราะห์หรืออาสาสมัครจะมีบทบาทในด้านนี้ อาทิ บทบาทการประสานงาน บทบาท
ของการให้คําปรึกษา เป็นต้น
(9) การจัดการเฉพาะราย (Case Management Services) เป็นบริการที่
มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล ทั้งที่อยู่ที่บ้าน และรับบริการในศูนย์ฯ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง การแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ เพื่อนําไปสู่การวางแผนการให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง และการประสานความร่วมมือไปยังองค์กรอื่นๆ
(10) บริการดูแลโดยเพื่อนบ้าน (Neighbourhood Care) เป็นการอุปการะ
ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ซึ่งดําเนินการโดยเพื่อนบ้าน และอาสาสมัคร
2) ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย” มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ การศึกษารูปแบบและ
ถอดตัวแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุของชุมชน ผลการศึกษาสรุปว่าลักษณะองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) ที่มีการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ควรมีการบริหารงานด้านผู้สูงอายุ และกําหนดนโยบาย
ด้านผู้สูงอายุที่เด่นชัด การกําหนดทีมการดูแล การบริหารทรัพยากร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดี
และมีการประเมินบริการ
นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถ
ให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) ควรมีการจัดทําระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและสังคม
(ควรศึกษาจากโครงการ FAB ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อบต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช)
และให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการต่างๆ ในชุมชนได้
(2) ควรมีการสร้างทีมการดูแล เพื่อทําหน้าที่ในชุมชน โดยทีมประกอบด้วย
นักสังคมสงเคราะห์ชุมชน ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายกรณี (Case Manager) พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ ช่ ว ยดู แ ล/พยาบาลผู้ ช่ ว ย (ที่ ผ่ า นการอบรมเฉพาะด้ า น LTC) อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(3) ควรมีการจัดบริการในครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนและการจัดการของ
ท้องถิ่น ได้แก่ สนับสนุนสิ่งที่จําเป็นในการดูแลระยะยาว การให้ความรู้แก่ผู้ดูแล และบริการสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน
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(4) ควรมีการจัดบริการทางเลือกในชุมชน เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์การดูแลที่มีคุณภาพ มีระบบการรวมอุปกรณ์การดูแลเพื่อให้
บริการแก่ครอบครัวที่จําเป็น และพัฒนาระบบส่งต่อไปยังสถานบริการระบบปฐมภูมิ
3) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ทําการศึกษา
โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทําแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในพื้นที่ชนบท ได้เสนอแนวทางการสร้างโอกาสในการ
ทํางานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท ดังนี้
(1) สร้างความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการทํางานของผู้สูงอายุ
(2) รณรงค์ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น
(3) ถอดบทเรียนด้านการทํางานของผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
(4) จัดทําฐานข้อมูลของผู้สูงอายุในตําบลและหมู่บ้าน
(5) ทดลองรูปแบบการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุ รูปแบบการดําเนินการ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท ได้แก่
(5.1) การดําเนินการควรต่อยอดจากชมรมผู้สูงอายุหรือต่อยอดจากกลุ่ ม
อาชีพที่มีอยู่เดิม
(5.2) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดแนะแนวอาชีพตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
(5.3) ขยายภาคีเครือข่ ายการทํางานสู่สาขาสภาผู้สู งอายุจังหวัด องค์กร
พัฒนาเอกชน (FOPDEV) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5.4) บูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างงาน
สร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงกับตลาดในพื้นที่
(5.5) ให้มีการสร้างงานในจังหวัดแก่ผู้สูงอายุร่วมกับภาคเอกชน
(5.6) การส่งเสริมผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทําธุรกิจ
(5.7) จัดทําทําเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมการทํางาน
ของผู้สูงอายุ
4) วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2545-2549) พบว่า
การทํางานด้านผู้สูงอายุยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการ
ขาดการเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดการทํ า งานเชิ ง รุ ก ขาดกํ า ลั ง คนและ
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งบประมาณ ปัญหาจากกระบวนการถ่ายโอนงานด้านผู้สูงอายุไปสู่ท้องถิ่น และงานด้านผู้สูงอายุยัง
ไม่ได้รับการจัดความสําคัญ
สําหรับการประเมินศักยภาพของหน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่นพบว่า ประเด็น
ด้านผู้สูงอายุยังไม่ได้รับความสนใจในลําดับต้น ประเด็นที่มีการดําเนินการไปบ้างแล้ว ได้แก่ เบี้ยยังชีพ
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ มีการดําเนินการบ้างตามวาระโอกาส อย่างไรก็ตามประเด็นด้านผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับ
ความสนใจและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าผู้บริหารสนใจงานก็ดําเนินไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม
การขาดระบบข้อมูลที่ทันสมัยของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นนับเป็นอุปสรรคสําคัญของการดําเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการให้บริการ และการคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้ตรงตามเป้าหมาย
งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วยั ง ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรเพิ่ ม บทบาทของท้ อ งถิ่ น ในงาน
ด้านผู้สูงอายุเพราะอยู่ใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้ดีที่สุดและทันท่วงที

2.3 การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในด้านต่างๆ
หลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
2.3.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (4) (5) (8) (9) (10) และ (12) แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้จัดบริการสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
1) ค่าทําศพ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
เป็นต้นไป โดยจัดสวัสดิการให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณี รายละ 2,000.- บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โดยผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
ในการยื่นคําขอการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี สามารถยื่นคําขอรับ
การสงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตามท้องที่ที่ผู้สูงอายุ
มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในขณะเสียชีวิต ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
(2) กรณี ผู้ สูงอายุที่ อยู่ ในจังหวัดอื่ น ให้ ยื่นคํ าขอต่อสํานั กงานพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ

บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๑๙
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ในการยื่นคําขอการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องยื่นคํ าขอภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร พร้อมเอกสาร ดังนี้
(1) ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุ พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
(2) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ พร้อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
(3) หนั งสื อรั บรองว่ าผู้ ยื่ นคํ าขอเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการจั ดการศพตามประเพณี
ซึ่งรับรองโดยบุคคลซึ่งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งรู้เห็นการจัดการศพผู้สูงอายุรายนั้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ
เลขประจําตัวประชาชนของผู้รับรองตาม ข้อ 3 จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ การยื่นแบบคําขอรั บการสงเคราะห์ในการจั ดการศพตามประเพณี และแบบ
หนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามที่สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุกําหนด
2) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ภารกิจที่ต้องทําคือ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน
ขึ้นให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตามอัธยาศัย เป็นกลุ่มธรรมชาติ ไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเช่นเดียวกับองค์กร
ภาครัฐ และเพื่อให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมนันทนาการกลุ่ม
กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมตามวันสําคัญและประเพณี กิจกรรมฟังธรรมเทศนา และวันสําคัญ
ทางศาสนาในการจัดสวัสดิการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ตามแนวทางของกรมประชาสงเคราะห์
(เดิม) มีรูปแบบ 2 ประเภท ได้แก่
• ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่เป็นเอกเทศ เป็นบริการประเภทหนึ่งสําหรับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัว ผู้สูงอายุสามารถมาใช้บริการด้านต่างๆ ที่ศูนย์อเนกประสงค์จัดให้มี
ขึ้นโดยมีการดําเนินงานในขณะนี้ 4 รูปแบบ คือ
- การให้บริการภายในศู นย์ ผู้สูงอายุจะมาใช้บริการต่างๆ แบบไป-กลับ ได้ แ ก่
สุขภาพอนามัย กายภาพบําบัด สังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
เสริมความรู้ และศาสนกิจ บริการหน่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น
- การให้ บ ริ ก ารบ้ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น เป็ น บริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว โดยรับเข้าพักในบ้านพัก
ฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หรือส่งไปรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ตามความเหมาะสม
กับสภาพปัญหา เป็นต้น
- การให้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เป็นบริการที่จัดขึ้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อเนกประสงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามบ้าน การให้ คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ การบริการเผยแพร่นําข้ อมูลข่าวสารและ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- การส่งเสริมการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของชุมชน
• ศู น ย์ บ ริ ก ารทางสั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของสถานสงเคราะห์
เป็นศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในสถานสงเคราะห์คนชรา หรือตั้งอยู่ภายนอก
แต่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คนชรา โดยผู้สูงอายุที่มาใช้บริการเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งมีโครงสร้างและรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
เหมือนกับศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่เป็นเอกเทศซึ่งมีภารกิจให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
การรักษาพยาบาล กายภาพบําบัด อาชีวะบําบัด และกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ
3) สถานสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ เป็ น การจั ด บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะดูแล ที่มีความ
สมัครใจเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยบริการที่จัดให้ประกอบด้วย บริการด้านปัจจัย 4 บริการตรวจ
สุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย บริการด้านกายภาพบําบัด บริการให้คําแนะนําปรึกษา
บริการด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเสริมรายได้ บริการด้านศาสนกิจ บริการ
ฌาปนกิจศพ เป็นต้น ซึ่งการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทสามัญ เป็นการจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้
บริการใดๆ โดยให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่รวมกัน ห้องละหลายคน แบ่งเป็นชาย-หญิง ไม่ปะปนกัน สถาน
สงเคราะห์ทุกแห่งมีบริการประเภทนี้
(2) ประเภทเสียค่าบริการ เป็นการจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยเสีย
ค่ า ใช้ บ ริ ก ารตามประเภทของเตี ย งที่ พั ก อาศั ย การสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ป ระเภทนี้ มี เ ฉพาะสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเพียงแห่งเดียว
(3) ประเภทพิเศษ เป็นการจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ สามารถปลูก
บ้านอยู่เองตามแบบแปลนที่กรมประชาสงเคราะห์กําหนดในที่ดินของสถานสงเคราะห์ และต้องทํา
สัญญาปลูกสร้างเสร็จแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กับทางราชการ โดยผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ได้จนตลอด
ชีวิต การบริการประเภทนี้มีเฉพาะสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออก
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญ คือ ผู้สูงอายุ
ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
(2) ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๒๑
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(3) ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง
(4) ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(5) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจําวัน
ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใด คือ ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข ผู้สูงอายุที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถยื่น
สมัครที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร
ผู้สูงอายุที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถยื่นสมัครที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด
2.3.2 กระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยการสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ด้ า นการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2535 กําหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถแสดงความจํานง
ขอบัตรประจําตัวด้านการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในภูมิลําเนาของตน เมื่อได้รับบัตรแล้ว
ผู้สูงอายุมี สิ ท ธิรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้ นโดยไม่ต้องเสียค่ารั กษาพยาบาล
ค่ า รั ก ษาพยาบาลในที่นี้ ห มายถึ ง เงิ นที่ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บ ในการรั ก ษาพยาบาล ซึ่ ง รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าน้ําเกลือ ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือ
สารทดแทนหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้ซึ่งใช้เพื่อการบําบัดโรค
- ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม
- ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจโรค ค่าวิเคราะห์โรค ค่าชันสูตรโรค
ค่ า ตรวจโดยห้ อ งทดลองและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ของผู้ ป่ ว ยใน แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า จ้ า งพยาบาลพิ เ ศษ
ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอื่น ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน
- ค่าอุดฟันธรรมดา ค่าถอนฟัน ค่าทําฟันปลอมที่ใช้อะคริลิค (Acrylic) เป็นฐาน
- ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบําบัด
- ค่าห้องและค่าอาหารสามัญตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
- ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
2.3.3 กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของผู้สูงอายุ
ในระดับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
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1) หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ทุ ก กระทรวงตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สํานักงบประมาณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีนโยบาย แผนงานและ
โครงการที่ชัดเจน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริหารจัดการงานผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น
อย่างบูรณาการ ดังนี้
• จัดทําระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งประเทศ โดยเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการกํ า หนดนโยบายและแผนงาน การจั ด สวั ส ดิ ก ารทุ ก ระดั บ
การจัดบริการสาธารณะและบริการทางสังคมที่จําเป็นต่อผู้สูงอายุทุกประเภท และเตรียมความพร้อม
ต่อการกําหนดมาตรการการบริหารจัดการในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
• ส่งเสริ มศักยภาพการทํางานด้านผู้ สูงอายุแ ก่หน่ วยงานส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีคณะทํางาน พี่เลี้ยงหรือคณะที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นวิช าการและบริ ห ารจั ด การด้ า นผู้ สู ง อายุ หรือ ค้น หารู ป แบบการดํ า เนิน งานในระดั บท้ อ งถิ่ น
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่นเอง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน
• บูรณาการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะงานสวัสดิการสังคมและสุขภาพ
เพื่อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง
• ให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการด้านผู้สูงอายุที่ริเริ่ม หรือสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
• พิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ อํานาจหน้าที่ในการดําเนินงาน
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ ด้านบุคลากร งบประมาณ
• ส่งเสริ มการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง จะต้ อ งมี น โยบาย แผนงานและ
โครงการที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุในท้องที่รับผิดชอบของตน ดังนี้
• จัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่จําแนกคุณลักษณะ สภาพปัญหาและความ
ต้องการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการบริการที่สอดคล้อง
เหมาะสมตรงกับความต้องการที่จําเป็นของผู้สูงอายุแต่ละประเภท เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
• จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 โดยบรรจุ
บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๒๓
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อยู่ในแผนงาน และแผนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานงานด้านผู้สูงอายุของ
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้
แกนนําผู้สูงอายุ กลุ่ม องค์กรผู้สูงอายุ สภาผู้สูงอายุประจําจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน มีส่วนร่วม
ในการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
• เสริ ม สร้ า งและประสานเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งาน
ผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ภาคประชาชนและองค์กรศาสนา แกนนํา
ผู้สูงอายุ กลุ่มสภาผู้สูงอายุประจําจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุในชุมชน โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิดร่วมดําเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลและเฝ้าระวังในทุกด้านที่จําเป็น เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
• มีร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และมาตรฐานด้านผู้สูงอายุ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระและภาคประชาชน แกนนํา
ผู้สูงอายุ กลุ่มสภาผู้สูงอายุประจําจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุในชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิน ผลการดํา เนิ น งานด้า นผู้สู งอายุ ใ นชุม ชน โดยภาครัฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ
• ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการเสริม เพื่อช่วยเหลือตามความ
จําเป็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม
• พัฒนาและริเริ่มรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลายและเหมาะสม
ต่อผู้สูงอายุในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษา ในเรื่ององค์ความรู้ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในชุมชน
ตลอดจนทรัพยากรในการดําเนินงาน
• ประชาสัมพันธ์งานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน
2.3.4 กระทรวงคมนาคม
ในการจัดบริการและสวัสดิการผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2553 และข้ อ 2 แห่ ง ประกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนั บ สนุ นผู้สู งอายุใ นด้านต่างๆ ตามพระราชบั ญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
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ลงวันที่ 15 ธั นวาคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้ใ ห้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้ง
การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2554 ดังนี้
1) การให้บริการในระดับโรงพยาบาล ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีช่องทางสําหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก
(2) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยปิดประกาศ
ไว้ให้ชัดเจน และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย
2) การให้บริการการขนส่งสาธารณะ ให้คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดให้มีการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) อํ า นวยความสะดวก และความปลอดภั ย โดยตรงแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นส่ ว น
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การขนส่ งสาธารณะในความรับผิ ด ชอบ เช่น ในอาคาร สถานที่ ย านพาหนะ หรื อ
การบริการสาธารณะอื่น
(2) ลดอัตราค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
2.3.5 กระทรวงแรงงาน
1) การประกั น สั ง คม เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมของรั ฐ จะต้ อ ง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
โดยขยายความคุ้มครองการประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยส่งเงินเป็นร้อยละของรัฐบาล นายจ้าง
และผู้ประกันตน เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตซึ่งหลักประกันสังคม มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เป็ น ระบบการของการเฉลี่ ย ทุ ก ข์ -เฉลี่ ย สุ ข ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งสมาชิ ก
ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลจะให้ความสําคัญกับกลุ่มที่ทํางานมีรายได้แ ละอยู่ในระบบแรงงานก่อนแล้ว
จึง ขยายความคุ้ ม ครองไปสู่ ก ลุ่ม ทํ า งานที่ มี ร ายได้น อกระบบ การจ้ า งงานปกติ ซึ่ งจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
ที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ
(2) เงิ นสมทบที่ เก็บไปจะสะสมเป็นกองทุน ซึ่ งจะให้สิท ธิประโยชน์เฉพาะกับ
บุคคลที่ส่งเงินสมทบ เรียกว่า “ผู้ประกันตน” เท่านั้น
(3) การเก็บเงินสมทบ ถือว่าเป็นภาษีพิเศษจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกําหนด
เท่านั้น
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ บริการทางการแพทย์ รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบําบัดการรักษาโรคตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา

บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๒๕

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

สําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน แบ่งเป็น
10 กรณี
(1) เจ็บป่วยปกติ
(2) เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน)
(4) กรณีบําบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่อง
ท้องด้ วยน้ํายาแบบถาวร การผ่ าตัดปลูกถ่ายไต การผ่าตัดเปลี่ยนไตและการให้ยาอิธิโธรปัวอิติน
(Erythropoietin)
(5) กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บาท)
(6) กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา (วงเงิน 25,000 บาท)
(7) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค (เช่น เท้าเทียม แขนเทียม
ไม้ค้ํายัน เป็นต้น เบิกได้ตามรายการประกาศที่สํานักประกันสังคมกําหนด)
(8) กรณี โ รคเอดส์ (ผู้ ป ระกั น ตนสามารถรั บ ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ ทั้ ง พื้ น ฐานสู ต ร
ทางเลือกและสูตรดื้อยารวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(9) กรณีที่มีสิทธิแต่ยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (เบิกได้เช่นเดียวกัน
กั บ กรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น หากจํ า เป็ น ต้ อ งนอนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
เกิน 72 ชั่วโมง ให้รีบแจ้งสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาเพื่อเบิกค่ารักษาได้ถึงวัน
ที่ออกจากโรงพยาบาล
(10) กรณีไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (14 โรคยกเว้น)
ความสําเร็จของการประกันสังคมก็คือ การที่จะทําให้การประกันสังคมสามารถ
ครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชน เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
ก่อนเดือนรับบริการทางการแพทย์และเลือกโรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกเอง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี ผู้ประกันตนจะได้รับ
“บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล” ซึ่งบัตรจะมีชื่อของผู้ประกันตน และชื่อสถานพยาบาลที่เลือกไว้
แต่ไม่มีภาพถ่ายติด จึงต้องใช้ควบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน การเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็น
“ผู้ ป่ วยนอก” คื อ ผู้ ป่ วยไปพบแพทย์ ฯ ตรวจรั กษาจั ดยาให้ แล้ วกลั บบ้ านหรื อนอนรั กษาเป็ น “ผู้ ป่ วยใน”
ค่ ารั กษาที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งหมดในโรงพยาบาลตามบั ตรรั บรองสิ ทธิ การรั กษาพยาบาล ผู้ ประกั นตนไม่ ต้ องจ่ าย
ยกเว้ น ขออยู่ ห้ อ งพิ เ ศษหรื อ ขอแพทย์ พิ เ ศษเอง สถานพยาบาลที่ ผู้ ป ระกั น ตนเลื อ กถื อ เป็ น
สถานพยาบาลหลัก ซึ่งสถานพยาบาลหลักนั้น อาจมีสถานพยาบาลเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลเล็กๆ
หรือคลินิก เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาล
๒๖ บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ได้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ในขณะเดี ย วกั น ถ้ า โรคบางโรคโรงพยาบาลตามบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลรักษาไม่ได้ เช่น การผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีษะ โรงพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ก็จะส่งตัวไปรักษากับโรงพยาบาลระดับสูง (โรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลตาม
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจะให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้) ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลนั้นทําข้อตกลงไว้ โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
2) การพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา
11 (3) และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ตามอัธยาศัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากร รวมทั้งเป็นอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ตลอดจนได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุ ดังนี้
(๑) ให้บริการผู้สูงอายุในการฝึกอบรมฝีมือในหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และจัด การฝึ ก เฉพาะกลุ่ ม ให้ กับ ผู้สูงอายุ หลั กสู ตรที่ ผู้สูงอายุ ส ามารถฝึก อบรมได้ ได้แ ก่ การทํ า
เครื่ อ งดื่ ม จากสมุ น ไพร การทํ า เครื่ อ งหอมจากพรรณไม้ การแปรรู ป และการถนอมอาหาร
การประกอบอาหารไทย 4 ภาค ศิ ลปะการปั้ นดอกไม้ จากแป้ งสบู่ การทํ ากล่ องเก็ บของด้ วยไม้ ขนาดเล็ ก
การทําผลิตภัณฑ์จากผ้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
(๒) ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น วิ ท ยากร/
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
(๓) ศึ กษารู ปแบบที่ เหมาะสมในการพั ฒนาฝี มื อแรงงานผู้ สู งอายุ เพื่ อเป็ นแนวทาง
การดําเนินงานให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
2.3.6 กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (สวช.) เป็นหน่วยงาน
ที่ ทํ าหน้ าที่ รวบรวมและคั ดเลื อกศิ ลปิ นแห่ งชาติ ส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ สู งอายุ ที่ ทรงคุ ณค่ าภู มิ ปั ญญาไทย
ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและคงเอกลักษณ์ในสังคมไทย
นอกจากนี้ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่
รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการคุ้ มครอง การส่ งเสริ ม และการสนั บสนุ นผู้ สู งอายุ ในด้ านต่ างๆ
(ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง
บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๒๗

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสาร การดําเนินชีวิตรวมทั้ง
การคุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น ผู้ สู ง อายุ ใ นการจั ด บริ ก ารเพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุฯ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามมาตรา 11 (2) (13)
2.3.7 กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบริการสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรี ย นสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ คื อ กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น และกิ จ กรรมการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานและการให้การศึกษา เพื่อ
ช่วยพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ โดยให้บริการทั้งในโรงเรียนประจําและโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ความรู้ในการดําเนินชีวิต เช่น งานอาชีพ สุขภาพ กฎหมาย โภชนาการ
โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ส.ช.) ได้ให้หน่วยงานจัดทําหลักสูตร
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร วมทั้ ง ติ ด ตามและควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ที่ดําเนินการสอนตามหลักสูตรนี้
นอกจากนี้ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และเรื่องการกําหนด
หน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้ สู ง อายุ ใ นด้ า นต่ า งๆ (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2553 ได้ ร ะบุ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง
การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษาและข้อมูลข่าวสารการดําเนินชีวิต ตามมาตรา 11 (2)
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการออกประกาศแล้ว ลงวันที่ 28 กันยายน 2547
2.3.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาได้ให้ หน่ วยงานของรั ฐที่มี หน้ าที่หลักในการส่งเสริ ม
สุขภาพแก่ ประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่ อ ในส่วนผู้สูงอายุได้จัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เช่น โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โครงการค่ ายพั กแรม
การออกกํ าลั งกาย เพื่ อสุ ขภาพสํ าหรั บผู้ สู งอายุ โครงการส่ งเสริ มกี ฬาและสุ ขภาพมวลชน เป็ นต้ น
บางโครงการที่จัดทําจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กร
ชุ มชนร่ วมกั นจั ดกิ จกรรมให้ แก่ ผู้ สู งอายุ ได้ ออกกํ าลั ง และเล่ นกี ฬาเพื่ อสุ ขภาพมากขึ้ นและถู กต้ อง

๒๘ บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามหลักวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการโดยจัดทําเป็นเอกสาร คู่มือต่างๆ แผ่นโปสเตอร์
วีดิทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นสื่อเผยแพร่
นอกจากนี้ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่
รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการคุ้ มครอง การส่ งเสริ ม และการสนั บสนุ นผู้ สู งอายุ ในด้ านต่ างๆ
(ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้ระบุให้กระทรวง
การท่ องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว
และการจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตามมาตรา 11 (13)

บทที่ ๒ การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ๒๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจตามอํานาจหน้าที่ และมีอิสระในการปกครอง
ตนเองในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การดําเนินงานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจหนึ่งในอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการเตรียมความพร้อม การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การวาง
ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรดําเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ ภารกิจตามแผนการถ่ายโอน และให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรทุ ก กลุ่ ม ที่ จ ะเข้ า สู่ วั ย ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
คุณภาพ เพื่อมีหลักประกันในยามชราภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพื่อวัยสูงอายุได้ ดังนี้
1) หลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
1.1) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม
(โดยเฉพาะอายุระหว่าง 30-55 ปี) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้
ในยามชราภาพ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนผู้สูงอายุ หรือกองทุน
ระบบอื่นๆ ที่รัฐจัดให้มี
1.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริม สนับสนุน และสร้างวินั ย
การออมภาคครัวเรือนของประชาชนทุกช่วงวัย
2) การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเข้าสู่วัยสูงอายุนอกจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายบางคน
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอารมณ์ด้วย ผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ความเป็นสูงวัยจึงจําเป็นต้อง
ได้รั บความรู้สร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่ อให้สามารถดํารงชี วิตอยู่อย่ างมี
ความสุข ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยสูงอายุ
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนี้

บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

2.1) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต ของประชาชนทุ ก กลุ่ ม ทั้ง การศึก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
เพื่อเข้าใจชีวิตและพัฒนาการแต่ละวัย และเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
2.2) รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ สั ง คม ชุ ม ชน เห็ น ความสํ า คั ญ และ
ความจําเป็นของการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ เช่น การเตรียมความพร้อมเรื่องรายได้ สุขภาพ
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
2.3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ แพทย์หรือการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุมาให้ความรู้ แนะนําการปรับตัวต่างๆ การให้ความรู้ในการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงภาวะ
สุดท้ายของชีวิต ฯลฯ
2.4) จัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการปรับตัวต่อการจากไปของคู่สมรส และ
การอยู่ตามลําพัง เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.5) จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม โอกาสพบปะพู ด คุ ย กั บ บุ ค คลอื่ น ผู้ สู ง อายุ
ต้องการเพื่อนและมีกลุ่มบุคคลร่วมวัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีกิจกรรมในลักษณะนี้
ได้แก่ การจัดศูนย์กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ การจัดค่ายครอบครัว การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรม สมาคม เช่น การแข่งหมากรุก และสนทนาในหัวข้อต่างๆ ตลอดจนจัดโปรแกรมนําเที่ยวเพื่อให้
ได้พักผ่อนและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
2.6) จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การยอมรั บ นั บ ถื อ ในความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ การสัมมนา อภิปราย การส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุต่อสังคม กิจกรรม
อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ การเข้าร่วมการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่างๆ
2.7) รณรงค์ใ ห้สั งคม/ชุ มชนเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการ
เตรียมตัวการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
3) การปลุกจิตสํานึกให้คนในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุโดย
3.1) รณรงค์ให้สังคม/ชุมชนสํานึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ
3.2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยอาจ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.3) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน เช่น การให้เด็กทํากิจกรรมอาสาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
๓๒ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
1) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้นโดย
1.1) จัดให้มีสถานที่ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ
1.2) ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค
รําไทเก๊ก โยคะ เป็นต้น
1.3) ประสานงานผู้มีความรู้ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่อนามัย พยาบาล แพทย์ ฯลฯ บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การดูแล
ตนเองเบื้องต้น การออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ
1.4) จัดทําแผ่นพับ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ และเผยแพร่ให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
2) การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุโดย
2.1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ หรือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
2.2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุได้มาร่วมกันทํากิจกรรม
เช่น กิจกรรมด้านศาสนา การสมาคมและนันทนาการ กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ หรือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
2.3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู ง อายุ หรื อ สโมสร
ผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการ
พักผ่อน พบปะสังสรรค์ ออกกําลังกาย เล่นกีฬา การรับบริการตรวจสุขภาพ การฝึกอาชีพ เป็นต้น
2.4) ส่ งเสริ ม สนั บสนุนการจัด กิ จ กรรมนันทนาการของผู้ สูงอายุร่ วมกั บ
เยาวชน คนในชุมชน หรือกลุ่มเครือข่าย
2.5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่ เป็นต้น
3) การส่งเสริมการทํางานและหารายได้ของผู้สูงอายุโดย
3.1) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความต้องการของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทํากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
3.2) ส่ งเสริม สนั บสนุน ประสานแหล่งเงิ นทุน เพื่อ ให้ผู้สู งอายุสามารถ
มีเงินทุนไปประกอบอาชีพตามความถนัด เช่น การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถาบันทางการเงินต่างๆ

บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

3.3) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของ
ผู้สูงอายุ
4) การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดย
4.1) จัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่
4.2) จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่ทําประโยชน์และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของสังคม
4.3) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม
5) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สื่ อ ทุ ก ประเภทให้ มี ร ายการเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อโดย
5.1) จัดทําสื่อข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้สูงอายุ
5.2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ แผ่นพับ ฯลฯ
5.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้หรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
6) การส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ผู้สูงอายุมีที่ อยู่อาศั ย และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
6.1) เผยแพร่ความรู้ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ (ภาคผนวก ฉ)
6.2) ประสานหรือจัดหาข้อมูลแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคสําหรับผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1) การคุ้มครองด้านรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ดังนี้
1.1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้ เช่น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๓๔ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
เป็ น ไปตามระเบี ย ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
- มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ซึ่ งได้ ลงทะเบี ยน และยื่ นคํ าขอรั บเงิ นเบี้ ยยั งชี พ
ผู้สูงอายุต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือ
เงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ เ ป็ น ประจํ า ยกเว้ น ผู้ พิ ก ารและผู้ ป่ ว ยเอดส์ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
(2) การดําเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ก) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด พิ ม พ์ ป ระสานการจั ด พิ ม พ์
ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จากสํานักทะเบียนท้องถิ่นหรือสํานักทะเบียนอําเภอ
เพื่ อใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานประกอบการตรวจสอบคุณ สมบั ติผู้ สูง อายุก รณีผู้ สูง อายุที่ เสี ย ชีวิ ตแล้ว และ
ให้ตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจําหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร
เพื่อไม่ให้เกิดการสวมสิทธิในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ การเตรียม
เอกสาร กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ก ารรั บ ลงทะเบี ย น ในรู ป แบบต่ า งๆ ตามความเหมาะสม
ให้ ครอบคลุ ม และทั่ วถึงในพื้ นที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจั ดให้มีการลงทะเบียนผู้ สูงอายุ
รายใหม่ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียน และผู้สูงอายุ
ที่ ย้ า ยภู มิ ลํ า เนาเข้ า มาในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายนของปี
ที่รับลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้ยื่นคําขอ
(ค) ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้อง
มาลงทะเบียนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีท ะเบียนบ้านอยู่ ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2552 ข้อ 7) โดยมีหลักฐานในการยื่นคําขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้

บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๕

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
- ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
- ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถมาลงทะเบี ย น
ด้วยตนเองได้ อาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนก็ได้ โดยองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาตรวจสอบด้ วยความละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ
(ง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการรับลงทะเบียนเงินเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ภ ายในเดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี โดยกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการรั บ
ลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าจะได้รับเบี้ย
ยั งชี พผู้ สู งอายุ ในปี งบประมาณถั ดไป ในอั ตราแบบขั้ นบั นได ภายในวั นที่ 10 ของทุ กเดื อน รวมถึ ง
แจ้งกําชับให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิในกรณีที่มีการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ที่อื่นหลังจากที่ได้มีการลงทะเบียน
ไว้แล้ว โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับลงทะเบียนไปจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในปีงบประมาณถัดไป ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือน
พฤศจิกายนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
(จ) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้ลงทะเบียนและดําเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริงจํานวนผู้มีสิทธิ และจัดทําประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียน และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
(ฉ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดให้อําเภอ/จังหวัดเพื่อรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เสนอของบประมาณต่อไป
(3) การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับ
เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ แ ละให้ ผู้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ แ สดงการดํ า รงชี วิ ต ต่ อ องค์ ก รปกครอง
๓๖ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคมของทุกปี
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การ
ตามข้ า งต้ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบการดํ า รงชี วิ ต อยู่ ข องผู้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า ว
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือหลักฐานอื่นที่มีสามารถตรวจสอบได้
(4) ดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ก) การจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 ข้อ 12 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปัจจุบันให้ดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้กําหนดอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท
(ข) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้แสดงความจํานงจะรับเงิน โดยเลือก
วิธีหนึ่งวิธีใดที่สะดวก ดังนี้
- รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง
- รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
1.2) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งกองทุนสําหรับผู้สูงอายุ เช่น กองทุนการออม
กลุ่มออมทรัพย์ หรือกองทุนต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ
2) หลักประกันด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดําเนินการ ดังนี้
ส่ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ สู ง อายุ โ ดยบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และ
โภชนาการ (Health Services and Nutrition Programs) หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการตลอดจนส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้
ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
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การให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
• การบริ ก ารตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพ เช่ น การตรวจร่ า งกายเบื้ อ งต้ น
การตรวจวัดความดัน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการในรูปของกลุ่มแพทย์อาสาสมัครเคลื่อนที่ ให้บริการ
ตามชุมชนต่างๆ หรือจัดกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขไปเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คําแนะนําในการรักษา
สุขภาพ เป็นต้น
• การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือการจัดกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจในตนเอง ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
• การให้ บ ริ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เช่ น
การส่งเสริมทางด้านโภชนาการ การออกกําลังกาย การกีฬาและการอนามัย
• การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การให้ บ ริ ก ารทางด้ า น
กายภาพบําบัด และการให้บริการด้านอาชีวบําบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รวมทั้งให้ผู้สู งอายุทํางานอดิเรกตามที่ ตนถนั ดและสนใจ เช่ น การจักสาน การปั้น การแกะสลัก
การทํ าการฝี มือ ต่า งๆ เพื่ อ เป็ น การผ่อ นคลายอารมณ์ แ ละช่ ว ยแก้ ไ ขสภาพจิต ใจที่ บ กพร่ อง และ
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
• การอบรมความรู้ ท างด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุเอง ให้มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
สําหรับการบริการด้านโภชนาการ (Nutrition Programs) ผู้สูงอายุ
จําเป็นต้องรับการดูแล อํานวยความสะดวกในการเตรียมการเพื่อตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมความรู้ในการดูแลโภชนาการผู้สูงวัยแก่ครอบครัวหรือจัดบริการด้านโภชนาการแก่
ผู้สูงอายุตามศักยภาพและความจําเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ หรือตามหลักโภชนาการและเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้ด้วย
ตนเอง
3) ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
3.1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยส่งเสริมค่านิยม
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
3.2) ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก ในครอบครั ว และผู้ ดู แ ลให้ มี ศั ก ยภาพในการดู แ ล
ผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและ
บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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4) ระบบบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาดําเนินการหรือส่งเสริมให้มี
การดําเนินการตามศักยภาพ ดังนี้
4.1) บริการเยี่ยมเยียนตามที่อยู่อาศัย (Home Visit) และบริการดูแล
สุขภาพ (Home Health Services) เป็นบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการ
โดยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หรือใช้เครือข่ายบริการจากเพื่อนบ้านหรือจาก
อาสาสมัคร เพื่อไต่ถามทุกข์ สุข ให้กําลังใจ และดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย รวมถึงการ
ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และปลุ ก ปลอบใจครอบครั ว หรื อ ผู้ ดูแ ลผู้ สู ง อายุ อี ก ด้ วย องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดผู้ให้บริการในลักษณะทํางานคนเดียวหรือทํางานเป็นทีมให้บริการ ประกอบด้วย
นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพหรือพยาบาล บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร
หรือเพื่อนบ้านบริการที่สามารถจัดขึ้น ได้แก่
(1) บริการจัดส่งบุคลากรเข้าไปเยี่ยมเยียนตามบ้านพักเป็นครั้งคราว
เพื่ อ สอบถามปั ญ หาและความต้ อ งการต่ า งๆ ของผู้ สู ง อายุ แ ละครอบครั ว เกี่ ย วกั บ การดํ า รง
ชีวิตประจําวัน ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปฏิบัติงานมักเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
ที่จะทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา การจัดหาทรัพยากร และการส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นๆ นอก
ที่อยู่อาศัย
(2) บริ ก ารจั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ไปดู แ ลในที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ครอบครั ว
เป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวหรือลดปัญหาความเครียดของผู้ดูแล การปฏิบัติงานภายในครอบครัว
มี ลั กษณะคล้ ายกั บผู้ ดู แล คื อ ช่ วยเหลื อการปฏิ บั ติ ภารกิ จในชี วิ ตประจํ าวั นของผู้ สู งอายุ เป็ นทั้ งเพื่ อนบ้ าน
และผู้อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
(3) บริ ก ารด้ า นสุ ขภาพในที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ นบริ ก ารที่ จั ดขึ้ น
เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยสาหัส ผู้ที่ผ่านการผ่าตัด หรืออยู่ระหว่างการ
พักฟื้น ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังและมีปัญหาในการทํากิจวัตรประจําวัน ผู้ที่เพิ่งฟื้นไข้ และผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟูบําบัดสุขภาพกายและจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้สูงอายุ ให้เขา
สามารถอยู่ในครอบครัวได้ เป็นการป้องกันมิให้ต้องกลับไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ หรือสถานพยาบาล
ลักษณะการบริการจะเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาด้านการเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการให้
คําแนะนํากับครอบครัวและเครือญาติ
4.2) การบริการดูแลจากเพื่อนบ้าน (Neighbourhood care) เป็นการ
ดูแลในกลุ่มคนที่มีค่านิยม ผลประโยชน์ รูปแบบการดําเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว เครือญาติ หรืออยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน มีความคุ้นเคยกันจนเกิดความมีน้ําใจ และความ
สมั ครใจ ในการช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล และพึ่ งพาอาศั ยกั นได้ วั ตถุ ประสงค์ ของการบริ การดู แลจากเพื่ อนบ้ าน
ประกอบด้วย
บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๙
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(1) เพื่อแลกเปลี่ยนสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ที่อยู่ในชุมชน
เดียวกัน หรือมีความใกล้ชิดกัน
(2) เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามปกติ และในยาม
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ที่ขาดเครือข่ายทางสังคม และเครือญาติ
(3) เพื่อใช้ความใกล้ชิดเข้าถึงปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วก่อนการช่วยเหลือจากแหล่งอื่น
4.3) การบริการจากอาสาสมัคร (Voluntary Services) เป็นการส่งเสริม
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ดํ า เนิ น ต่ อ ไปได้
โดยทั่วไปภารกิจของอาสาสมัครสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย งานช่วยเหลือทั่วไป งานกิจกรรม และ
บริ ก ารภายในศู น ย์ ฯ งานด้ า นการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ งานด้ า นยานพาหนะ งานทั ศ นศึ ก ษา สั ง คม
วัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อื่นๆ ในการส่งเสริมบริการจากอาสาสมัครจําเป็นจะต้องจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัคร ดังนี้
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี อ าสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นทุ ก ชุ ม ชน
หมู่บ้าน
(2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานพยาบาลในพื้นที่
(3) จัดอบรมเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้มี
อาสาสมัครที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยให้ ค วาม
ช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือให้คําแนะนําการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามความจําเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของแต่ละแห่ง
4.4) ส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารดู แ ลในเวลากลางวั น สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
(Day Care for Older Persons) โดยอาจจัดเป็นศูนย์ให้บริการ หรือจัดเป็นกิจกรรมบริการโดย
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคลากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา หรือ
ส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชนมาร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการที่บ้านหรือที่ศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยทั่วไปการบริการดูแลในเวลากลางวันสําหรับผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
(1) เป็ น การบริ ก ารสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาด้ า นการดู แ ล
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
๔๐ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(2) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีชีวิตอย่างเงียบเหงา โดดเดี่ยว
ได้พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน และกับบุคคลอื่น
(3) เป็นการบริการที่ช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของครอบครัว
ในการดูแลผู้สูงอายุชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(4) เป็นการจัดสถานที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพทางกายและ
บําบัดรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตเวช เพื่อให้เกิดการปรับตัวที่ดีต่อสังคม
(5) เป็นการจัดสถานที่ให้บริการด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราว หรือเป็น
แหล่งเตรียมการสําหรับผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่สถานสงเคราะห์
4.5) จัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ (Multipurpose Senior
Center) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพออาจจัดหาสถานที่จัดบริการและ
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่อํานวยความสะดวกของชุมชน เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรม
ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้ สูงอายุ โดยอาจเลือกจัดกิจกรรมใน 6 ลักษณะ
ต่อไปนี้
(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการสมาคมและนันทนาการ (Social and
Recreational Programs) เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุนสนาน รื่นเริง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ตนเอง และสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ภาพรวมของกิจกรรมนี้
มุ่งเน้นเสริมสร้างการปรับตัวทั้งทางสังคมและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ การจัด
งานรื่นเริง งานฉลองในโอกาสวันสําคัญ เช่น วันชาติ วันสําคัญทางศาสนา และวันเกิดของสมาชิก
สโมสร งานศิลปะต่างๆ เช่น งานวาด งานปั้น งานถ่ายภาพ และงานเย็บปักถักร้อย เป็นต้น นอกจากนี้
อาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เช่น การลีลาศ การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเล่นกีฬาในร่ม
และเกมส์ต่างๆ บริการนี้อาจรวมถึงบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุด้วย
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม (Educational and
Cultural Programs) เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงความสามารถในการเรียนรู้
ของตน ตลอดจนจดจํ า และเรี ย นรู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ใ นสั ง คม
บางประการ ดังนั้น ความหมายของกิจกรรมเพื่อการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้
ความเข้าใจ การจดจํา การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้สูงอายุ กิจกรรมบางประการ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและวัฒนธรรม ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารทางเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ งและการปกครองของประเทศ การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ โ ภค ได้ แ ก่ ข่ า วสาร
ทางเศรษฐศาสตร์ บริ โภค การจั ดการทางด้ านทรั พย์ สิ น การกู้ ยื มเงิ น และกฎหมายคุ้ มครองผู้ บริ โภค
เป็นต้น กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การดูแลตนเอง
เบื้องต้น การฝึกหัดการเป็นผู้นํา และบทบาทในการมีส่วนร่วมในชุมชน การอ่าน การแลกเปลี่ยน
บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑
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ความรู้และทัศนะต่อวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมทัศนศึกษายังแหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนาและ
แหล่งท่องเที่ยวทั่วไป
(3) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย (Health Services and Nutrition
Programs) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย (Health Services) เป็นการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ การช่วยให้สมาชิกดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้อยู่
ในสภาพที่ดีที่สุด กิจกรรมในการให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย จะประกอบไปด้วยบริการต่างๆ
ดังนี้
• การบริการตรวจรักษาสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจวัด
ความดัน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการในรูปของกลุ่มแพทย์อาสาสมัครเคลื่อนที่ ให้บริการตามชุมชนต่างๆ
หรือจัดกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขไปเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คําแนะนําในการรักษาสุขภาพ เป็นต้น
• การให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ การจั ด กลุ่ ม อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจในตนเอง ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
• การให้บริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริม
ทางด้านโภชนาการ การออกกําลังกาย การกีฬาและการอนามัย
• การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการทางด้านกายภาพบําบัด
และการให้บริการด้านอาชีวบําบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุ
ทํางานอดิ เ รกตามที่ ต นถนั ด และสนใจ เช่น การจั ก สาน การปั้น แกะสลั ก การทํ า การฝี มื อ ต่ า งๆ
เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์และช่วยแก้ไขสภาพจิตใจที่บกพร่อง และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
• การอบรมความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคล
ทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุเอง ให้มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับบริการสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
(4) กิจกรรมด้านโภชนาการ (Nutrition Programs) ผู้สูงอายุ
จํานวนมากที่ขาดการดูแล ขาดเครื่องอํานวยความสะดวก และขาดความสามารถในการจัดซื้อหรือ
ในการเตรียมอาหารเพื่อตนเอง โดยกิจกรรมด้านโภชนาการนี้ ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยว
และเป็นการประสานให้ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านโภชนาการ ตามที่เขาต้องการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นหลักประกันว่า ผู้ สู งอายุ ต้องได้ รับอาหารที่ ถูกสุข ลักษณะ หรือตามหลักโภชนาการและเพื่อ
ช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง
(5) กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้สูงอายุ (Creative
Thinking Programs) เป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สูงวัยนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
อย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางกาย ทางใจ ทุพพลภาพ การสูญเสีย
๔๒ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจต้องพึ่งพาต่อผู้อื่นตลอดเวลา ดังนั้น การสร้างความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นผู้มีคุณค่า จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมและมีประโยชน์ จะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ลักษณะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัยสูงอายุมีหลายประเภท ได้แก่
• การเขียน เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุได้บังคับมือ สายตา ขีดเขียนตัวอักษร
ตามความคิดของตน ซึ่งการเขียนจดหมาย กลอน นวนิยาย บทความ ถือเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้
ประสบการณ์ที่ผ่านมาระลึกถึงความทรงจําในอดีต และให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัว เพื่อนํามาใช้เป็น
แหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบในการเขียน
• งานศิลปะ การทํางานศิลปะจะทําให้ผู้สูงอายุระบายและสื่อสารความรู้สึกต่างๆ
ออกมา นอกจากนั้นบางครั้งงานศิลปะเหล่านี้สามารถขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
• ดนตรี การใช้ ด นตรี เ พื่ อ การบํ า บั ด รั ก ษาเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ดนตรี ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รํ า ลึ ก ถึ ง ความหลั ง ปลอบใจ
บําบัดรักษา ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิก ตลอดจนปรับปรุงด้านการหายใจ การไหลเวียน
โลหิต ระบบประสาท หลอดเสียง และการเคลื่อนไหว
• การเล่นละคร เป็นการให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมแสดงบทบาทต่างๆ ซึ่งการแสดง
ละครถือเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวล ความเครียด อารมณ์ขันที่แสดงออกมา
ในรูปแบบของการเล่นละครที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
• การรําและเต้นรํา การรําและเต้นรํามีความสอดคล้องกับดนตรี ถือได้ว่ามีความ
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน และที่อยู่ในสถาบันการดูแลต่างๆ ส่งผลให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมสังคมกับบุคคลอื่นๆ ทําให้ผู้สูงอายุได้รับสัมผัสและได้
สัมผัสกับผู้อื่น จะช่วยในการสร้างความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ และเป็นกําลังใจที่ดีต่อกัน และยังเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
• กิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์ (Social Work Services Programs)
เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนักสังคมสงเคราะห์ สามารถจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะราย
(Case Work) หรือให้บริการเป็นกลุ่ม (Group Work) ซึ่งการให้บริการด้านนี้เน้นเรื่องการพบปะกัน
ทางสังคม การตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุและการให้คําปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ
ที่ตกอยู่ในความทุกข์ และปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมทั้งการประเมินวินิจฉัยสภาพปัญหา
เพื่ อ ตั ด สิ น ใจต่ อ บริ ก ารที่ ผู้ สู ง อายุ ค วรได้ รั บ และการส่ ง ต่ อ ไปรั บ บริ ก ารยั ง แหล่ ง อื่ น นอกจากนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักสังคมสงเคราะห์อาจจัดบริการหรือสังคมสงเคราะห์ โดยมีนักสังคม
สงเคราะห์เป็นผู้นํากลุ่ม ใช้กิจกรรมเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้สูงอายุ การช่วยให้เกิดการปรับตัวสําหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่ม หรือเข้ารับบริการที่ศูนย์เป็นครั้งแรก รวมทั้งทําหน้าที่ประสานแหล่งบริการต่างๆ

บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๓

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

4.6) บริการพิเศษอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้บริการ ได้แก่
(1) บริการจัดรถรับ-ส่ง เป็นการอํานวยความสะดวกที่มีความจําเป็น
ต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการต่างๆ ได้พบปะเพื่อนฝูงและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจ
จัดอาสาสมัครทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการขึ้น-ลงพาหนะ
(2) บริ ก ารติ ด ต่ อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ โดยองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีอาสาสมัคร หรือบุคลากรติอต่อผู้สูงอายุทางโทรศัพท์เป็นประจําทุกวันหรือ
เป็ นระยะๆ เพื่ อช่วยเพิ่ มโอกาสให้ ผู้ สู งอายุ ได้ติดต่ อกั บบุคคลภายนอก หรือสามารถร้องขอความช่วยเหลื อได้
กรณีที่ติดต่อไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุ เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง นักสงคมสงเคราะห์
สามารถเข้าตรวจสออบว่ามีปัญหาใดๆ กับผู้สูงอายุ บริการนี้ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุระดับ
พัฒนา
(3) บริ ก ารทางกฎหมาย ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีบุคลากรด้านกฎหมาย หรือมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดบริการให้คําปรึกษา แนะนํา หรือช่วยดําเนินการทางด้านเอกสาร และธุรกรรม
ต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
1) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้
1.1) จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ
1.2) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา
งานด้านผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
1.3) การฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (oscc) เป็นต้น
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
2.1) จั ด อบรมหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.2) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้คําแนะนํา
ปรึกษาหรือนิเทศงานตามความจําเป็น

๔๔ บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
1) การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
1.1) สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ของบุ ค ลากรทั้ ง ในและนอกองค์ ก รที่ ม า
ดําเนินการในพื้นที่
1.2) เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
2) การพัฒนาระบบข้อมูลงานด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2.1) สํ า รวจหรื อ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
บุคลากรด้านผู้สูงอายุและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.2) พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ เช่ น ข้ อ มู ล ปั ญ หา
ผู้สูงอายุ ข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ ฯลฯ

บทที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุจากแนวคิด มาตรฐานและศักยภาพ
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุมีรูปแบบ มีทิศทางไปในทางเดียวกัน จึงได้กําหนด
มาตรฐานตั วชี้ วัดขั้นพื้ นฐาน และตัว ชี้ วัดขั้น พัฒนาในการดํ าเนิ นงานด้า นผู้สูง อายุ ให้กั บองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกําหนดความหมายของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเป็นภารกิจ
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและ
เป็นภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับการให้บริการหรือสวัสดิการสูงขึ้นหรือก้าวหน้ามากกว่ามาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน และกํ า หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจะกระทํ า หรื อ เลื อ กทํ า
ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ประเภทของตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
๑. ตัวชี้วัดด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ลําดับที่
รายละเอียด
1
ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาการจัดบริการการศึกษา
และการเรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเข้าใจชีวิต
และพัฒนาการแต่ละวัย เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
ที่เหมาะสม
2
มีกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนักถึงความ
จําเป็นของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ
3
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9

9
9

บทที่ 4 ตัวชีว้ ัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

๔๗

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ลําดับที่
รายละเอียด
4
มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคน
ทุกวัย โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา
5
มีกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีของผู้สูงอายุ
6
มีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการออมในครัวเรือนของ
ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
7
ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน
การออมต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในยามชราภาพ
8
จัดตั้งกองทุนการออม เพื่อเป็นหลักประกันรายได้
ในวัยชราภาพ

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9
9
9
9
9

2. ตัวชี้วดั ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ ูงอายุ
ลําดับที่
รายละเอียด
1
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ
3
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุม่ ผู้สูงอายุในรูปแบบของกลุ่ม
ชมรม หรือสมาคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มผูส้ ูงอายุ
4
ส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุในวันสําคัญหรือการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
ของผู้สูงอายุ เช่น แหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
5
ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย
ความต้องการและความสามารถของผู้สูงอายุ เช่น
มีเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําข้อมูลการจัดหางาน
จัดอบรมฝึกอาชีพ การจัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
๔๘ บทที่ ๔ ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9
9
9
9

9

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลําดับที่
รายละเอียด
6
มีการยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมหรือชุมชน
7
การสรรหาและจัดทําทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุหรือส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของ
ผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคมและชุมชน
8
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุได้จากสื่อต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
9
ดําเนินการหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้
10 ดําเนินการหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้บริการสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือไร้ที่พึ่ง
11 จัดให้มีบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
12 จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ หรือ
มีสถานพยาบาลให้ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ
รักษาพยาบาลเป็นประจําและต่อเนื่อง หรือต้องการ
การดูแล
13 สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9
9

9
9
9

บทที่ 4 ตัวชีว้ ัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

9
9

9

๔๙

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

3. ตัวชี้วดั ด้านการคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
ลําดับที่
รายละเอียด
ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
1
ดําเนินการหรือส่งเสริมให้ผู้สงู อายุทุกคนได้รับสวัสดิการ
9
ด้านรายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้ เช่น เงินเบี้ยยังชีพ จัดตั้ง
กองทุนสําหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ
2
ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อย
9
ปีละ 1 ครั้ง
3
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
9
ให้มีศกั ยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการอบรมให้ความรู้
หรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัว และผูด้ ูแลผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการดูแล การบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
4
มีการประสานงานเรื่องฌาปนกิจสําหรับผู้สงู อายุ
9
5
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิและ
9
สวัสดิการที่ผู้สงู อายุได้รับ
6
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิหรือสวัสดิการ
9
ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนจัดให้บริการ
แก่ผู้สูงอายุ
7
ประสานหรือดําเนินการให้มบี ริการให้คําแนะนํา ปรึกษา
9
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
8
จัดให้มีหรือส่งเสริมสนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก และ
9
ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น ทางเดิน ทางเท้า ทางลาด
ห้องน้ํา เป็นต้น
9
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชนสําหรับ
9
ผู้สูงอายุ
10 จัดให้มีบริการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามที่อยู่อาศัย
9
11 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ในการดํารงชีวิต
9
ประจําวันตามความจําเป็น เช่น แว่นตา ไม้เท้า ฟันเทียม ฯลฯ
๕๐ บทที่ ๔ ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลําดับที่
รายละเอียด
12 จัดให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนที่บริการทางสุขภาพ
และทางสังคม หรือจัดให้มศี นู ย์อเนกประสงค์สําหรับ
ผู้สูงอายุ
13 จัดให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพชุมชน
14 ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี
ปีละมากกว่า 1 ครั้ง
15 จัดให้มีศูนย์ Hot Line ให้ความรู้ / แนะนํา / ให้ความ
ช่วยเหลือ แจ้งข่าวผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการทารุณกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9
9
9
9

4. ตัวชี้วดั ด้านการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนางานด้านผู้สงู อายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
ลําดับที่
รายละเอียด
1
จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลของผู้สูงอายุให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
2
อบรมให้บุคลากรด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการ
ผู้สูงอายุ
3
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านผู้สูงอายุฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4
มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นพืน้ ฐาน ขั้นพัฒนา
9
9
9

บทที่ 4 ตัวชีว้ ัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

9

๕๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

๕๒ บทที่ ๔ ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
----------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้สูงอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กผส.” ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
1

รก.๒๕๔๖/๑๓๐ก/๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
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(3) ประธานสมาคมสภาผู้ สู งอายุ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนีเป็นรองประธาน คนที่สอง
(4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(5) กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งจากผู้ แทนองค์ กรเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บงาน
ในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
จํานวนไม่เกินห้าคน
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน
ให้ ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ์ เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อยโอกาส คนพิ การและ
ผู้ สู งอายุ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ผู้ อํ านวยการ
สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้อํานวยการสถาบัน
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (5) ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่ง
องค์กรเอกชนได้เลือกกันเองและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การในการเลื อกและการพ้ นจากตํ าแหน่ งของผู้ แทนองค์ กรเอกชนให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ โดยให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖)
มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ พ้ นจากตํ าแหน่ งตามวาระปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต่ อไปจนกว่ าจะมี การแต่ งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๖ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุ ม
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
ในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นํามาตรา ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่ งเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกล่าว
(๓) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการสงเคราะห์และการพัฒนาผู้สูงอายุ
(๔) กําหนดระเบีย บเกี่ ยวกั บการบริห ารกองทุน การจั ดหาผลประโยชน์และการจัด การ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑)
(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒)
(๖) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น
ตามมาตรา ๒๐ (๓)
(๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑
(๘) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) เสนอความเห็ น และข้ อ สั ง เกตต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ห รื อ แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
(๑๐) เสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๑) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ ให้สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ ด้ อยโอกาส คนพิ การและผู้ สู งอายุ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์
มี อํ านาจหน้ าที่ ดํ าเนิ นการต่ างๆ เกี่ยวกับการคุ้ มครอง การส่ งเสริ ม และการสนั บสนุ นเกี่ ยวข้ องกั บ
ผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ
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(๒) รวบรวมข้ อมู ล ศึ กษา วิ จั ย และพั ฒนาเกี่ ยวกั บงานคุ้ มครอง ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ
(๔) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
(๕) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริ หารส่ วนท้ องถิ่ น และรั ฐวิ สาหกิ จ ตลอดจนองค์ กรอื่ นในการจั ดให้ ผู้ สู งอายุ ได้ รั บการคุ้ มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิ บั ติตามแผนหลั กของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องแล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
(๗) พิ จารณาเสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการในการให้ มี หรื อแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ
ดังนี้
(๑) การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ขที่ จั ดไว้ โดยให้ ความสะดวกและรวดเร็ ว
แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
(๔) การพัฒ นาตนเองและการมี ส่ว นร่ วมในกิ จ กรรมทางสัง คม การรวมกลุ่ ม ในลัก ษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน
(๕) การอํ า นวยความสะดวกและความปลอดภั ย โดยตรงแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
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(๙) การให้ คําแนะนํา ปรึ กษา ดําเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึง
(๑๑) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการเสนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาและประกาศกําหนดให้หน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่
รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบด้วยเป็นสําคัญ
การคุ้ มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุ นตามวรรคหนึ่ ง ให้หน่ วยงานตามวรรคสอง
ดําเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ห รื อ การได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องผู้ สู ง อายุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

๕๘ ภาคผนวก ก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๕ เงิ น และดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม่ ต้ อ งนํ า ส่ ง กระทรวงการคลั ง เป็ น รายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๑๖ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มีสิทธินําไปลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้
หรือได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับทรัพย์สินที่บริจาคแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๗ ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้นั้น
มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๘ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวง
การพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ เป็ นประธานกรรมการ ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพ
และพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ เ ป็ น รองประธานกรรมการ ผู้ แ ทน
กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนห้าคนในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์กรของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน
ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ
บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการระดมทุน
จํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง การพ้ น จากตํ า แหน่ ง การแต่ ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น การประชุ ม และการแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๒๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุ ลและบั ญชีทําการส่งผู้ สอบบัญ ชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการ
สอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
ประกาศ หรือระเบียบเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ข
(สําเนา)

กฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
มาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติควบคุม อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อั นเป็ น พระราชบัญ ญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า
ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้น และอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
“ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับนําคนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่าง
ระดับกัน แต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน
“พื้นผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไป
จากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียง ซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป
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(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทํา
การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด และ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือที่มี
พื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สถานกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ประเภทต่างๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร
หมวด ๑
ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
ข้อ ๔ อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
(๓) สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ตั ว อั ก ษรแสดงประเภทของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(๕) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราและสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว อั ก ษรแสดงประเภทของสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกสํ าหรั บผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพ และคนชรา ตามข้ อ 4 ให้ เป็ นสี ขาวโดยพื้ นป้ ายเป็ นสี น้ํ าเงิ น
หรือเป็นสีน้ําเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว
(๖) ป้ายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้อง
มีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ซับซ้อน และต้องจัดให้มีแสงสว่างเป็นพิเศษ
ทั้งกลางวันและกลางคืน
หมวด ๒
ทางลาดและลิฟต์
ข้อ 7 อาคารตามข้ อ 3 หากระดั บ พื้ น ภายในอาคาร หรื อ ระดั บ พื้ น ภายในอาคารกั บ
ภายนอกอาหาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ให้มี
ทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตรต้องปาด
มุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน ๔๕ องศา
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ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(๒) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
(๓) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุก
ช่วงรวมกันตั้งแต่ ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(๖) ทางลาดด้ า นที่ ไ ม่ มี ผ นั ง กั้ น ให้ ย กขอบสู ง จากพื้ น ผิ ว ของทางลาดไม่ น้ อ ยกว่ า
50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก
(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน
โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทําด้วยวัตถุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่าศู นย์ กลางไม่น้ อยกว่ า 30 มิลลิ เมตรแต่ไม่เกิน
40 มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(ง) ราวจั บด้ านที่ อยู่ ติ ดผนั งให้ มี ระยะห่ างจากผนั งไม่ น้ อยกว่ า 50 มิ ลลิ เมตร
มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ
(จ) ราวจั บต้ องยาวต่ อเนื่ อง และส่ วนที่ ยึ ดติ ดกั บผนั งจะต้ องไม่ กี ดขวางหรื อ
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจั บ ให้ ยื่ น เลยจากจุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของทางลาด
ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(๘) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อม
ระหว่างชั้นของอาคาร
(๙) ให้มีสัญลั กษณ์รู ปผู้ พิการติ ดไว้ในบริ เวณทางลาดที่ จัดไว้ ให้ แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจํานวนชั้นตั้งแต่สองชั้ นขึ้นไปต้องจัดให้ มี ลิฟต์หรือทางลาด
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น มีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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สามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราสามารถใช้ได้สะดวก ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000 มิ ล ลิ เ มตร และ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมี
ระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
(3) มี พื้ นผิ วต่ างสั มผั สบนพื้ นบริ เวณหน้ าประตู ลิ ฟต์ กว้ าง 300 มิ ลลิ เมตร และ
ยาว 900 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้น
ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณีที่ห้อง
ลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์กํากับไว้
ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 8 (7) (ก)
(ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์ และติดอยู่
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้
คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณ
ให้คนพิการทางการได้ยิน ได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกําลังให้ความ
ช่วยเหลือ
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้โดยต้อง
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
(10) มีระบบการทํางานที่ทําให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
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หมวด ๓
บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้ อ 3 ต้ องจั ดให้ มี บั นไดที่ ผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพ และคนชราใช้ ได้ อย่ างน้ อย
ชั้นละ 1 แห่ง โดยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๓) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗)
(๔) ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขึ้นบันไดเหลื่อมกันออก
แล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดช่วงบันไดในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร
(๕) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(๖) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อม
ระหว่างชั้นของอาคาร
หมวด ๔
ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อย่างน้อยตามอัตราส่วน ดังนี้
(๑) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๐ คัน แต่ไม่เกิน ๕๐ คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย ๑ คัน
(๒) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๕๑ คัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย ๒ คัน
(๓) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราอย่างน้อย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุกๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คัน
ที่เพิ่มขึ้นเศษของ ๑๐๐ คัน ถ้าเกินกว่า ๕๐ คัน ให้คิดเป็น ๑๐๐ คัน
ข้อ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร
ให้มากที่สุด มีลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูป
ภาคผนวก ข
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ผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
และยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และยาวไม่
น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
ข้อ 14 ที่จอดรถสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่
จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด ๕
ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล้ํา
ออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(๒) อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่
ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ
ข้อ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามข้อ ๓ หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้อาคาร
ร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละอาคาร
นั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(๒) หากมีท่อระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเปิดแบบ
ตะแกรงหรือแบบรูต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
(๓) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นที่ผิวต่างสัมผัส
(๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันโดย
ไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวางและอยู่
ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(๕) ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อย
กว่า 2,000 มิลลิเมตร
(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพื้นลาดที่มีความลาดชัน
ไม่เกิน 1:10
๖๖ ภาคผนวก ข
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ข้อ 17 อาคารตามข้อ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้าน
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และ
มีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๖
ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ ๓ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 20 มิลลิเมตรและ
ให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้เก้าอี้ล้อหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก
(3) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
(4) ในกรณี ที่ ประตู เป็ นแบบบานเปิ ดผลั กเข้ าออก เมื่ อเปิ ดออกสู่ ทางเดิ นหรื อระเบี ยง
ต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณี ที่ ประตู เป็ นแบบบานเลื่ อนหรื อแบบบานเปิ ดให้ มี มื อจั บที่ มี ขนาดเท่ ากั บราว
จั บตามข้ อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่ งทั้ งด้ านในและด้ านนอกของประตู ซึ่ งมี ปลายด้ านบนสู งจากพื้ นไม่ น้ อยกว่ า
1,000 มิ ลลิ เมตร และปลายด้ านล่ างไม่ เกิ น 800 มิ ลลิ เมตร ในกรณี ที่ เป็ นประตู บานเปิ ดออกให้ มี ราวจั บ
ตามแนวนอนด้ านในประตู และในกรณี ที่ เป็ นประตู บานเปิ ดเข้ าให้ มี ราวจั บตามแนวนอนด้ านนอกประตู
ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความ
กว้างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิด
ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ที่อาจทําให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกําหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบ
อัตโนมัติ
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หมวด ๗
ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ ๓ ที่จัดให้มีห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย ๑ ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่
ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได้
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้อง
ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย ๑ ห้อง
ข้อ 21 ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้
ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้า
ห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด ๖
(๓) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะ
เป็นทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(๔) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ําทิ้ง เพื่อที่จะไม่ให้มี
น้ําขังบนพื้น
(5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
มี พนั กพิ งหลั งที่ ให้ ผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพ และคนชราที่ ไม่ สามารถนั่ งทรงตั วได้ เองใช้ พิ งได้ และที่ ปล่ อยน้ํ า
เป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนัง โดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อย
กว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่วนด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่าง
มากพอที่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเก้าอี้ล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก
ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่มีลักษณะ (7)
(๖) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและ
แนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจั บ ในแนวนอนมี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 650 มิ ล ลิ เ มตร
แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และให้ยื่นล้ําออกมาด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร
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(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน ด้านหน้าโถส้วม มีความ
ยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖) (ก)และ (ข)
อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(๗) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ
เมื่อกางออกให้มีระบบล็อคที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อคได้ง่ายมีระยะห่าง
จากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อย
กว่า 550 มิลลิเมตร
(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ต้องมีราวจับเพื่อนําไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ
ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วมโดยมีปุ่มกดหรือ
ปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใช้งานได้สะดวก
(๑๐) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้ อ่างล้ างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่ างเป็นที่ว่าง เพื่อให้ เก้าอี้ล้อ
สามารถสอดเข้ า ไปได้ โดยขอบอ่ า งอยู่ ห่ า งจากผนั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 450 มิ ล ลิ เ มตร และต้ อ งอยู่
ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกน้ําเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัด
ไว้สําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยู่ในตําแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วม
สําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดสําหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษรเบรลล์
แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตําแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสําหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย ๑ ที่ โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับด้านข้าง
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ของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้าง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
หมวด ๘
พืน้ ผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้น
บริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได
ที่พื้นด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาด
กว้าง 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่าง
ระดับทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือ
ทางลงของพื้ นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 350
มิลลิเมตร ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชาน
ชาลาไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า 650 มิลลิเมตร
หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ข้อ 26 อาคารตามข้อ ๓ ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสําหรับเก้าอี้
ล้ออย่างน้อยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เป็นพื้นที่ราบขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ต่อหนึ่งที่อยู่ในตําแหน่งที่เข้าออกได้
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องพัก
ที่ ผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ ไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ งห้ องต่ อจํ านวนห้ องพั กทุ ก 100 ห้ อง
โดยห้องพักดังกล่าวต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(๒) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียง
และแสงและระบบสั่นสะเทื อนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัค คีภัยหรือเหตุอันตรายอย่างอื่น
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตซ์สัญญาณแสงและสวิตซ์สัญญาณเสียงแจ้งภัยหรือเรียก
ให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
(๓) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีห้องพักที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราเข้าใช้ได้ มีอักษรเบรลล์แสดงตําแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ
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โดยติ ดไว้ ที่ กึ่งกลางบานประตูด้ า นในและอยู่สูงจากพื้ นไม่น้ อ ยกว่ า 1,300 มิ ล ลิ เ มตรแต่ ไม่เกิ น
1,700 มิลลิเมตร
(๔) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องพักสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ข้อ 28 ห้องพั กในโรงแรมที่สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีที่ อาบน้ํา
ซึ่งเป็นแบบฝักบัวหรือแบบอ่างอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่อาบน้ําแบบฝักบัว
(ก) มีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร
และมีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับ
ในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(๒) ที่อาบน้ําแบบอ่างอาบน้ํา
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร
โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว
อย่างน้อย ๖๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้อง
อาบน้ําด้านท้ายอ่างอาบน้ําราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งอาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้ และมีลักษณะ
ตามที่กําหนดในข้อ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
(๓) สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ อุ ป กรณ์ ภ ายในที่ อ าบน้ํ า ให้ อ ยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 อาคารที่มีอยู่ก่อน หรือได้รับอนุญาตหรือได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารหรื อ ได้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และได้ ดํ า เนิ น การตามมาตรา 39 ทวิ แล้ ว ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
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ข้อ 30 การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๒๙ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ อ าคารรวมกั น ทุ ก ชั้ น เกิ น ร้ อ ยละสองของพื้ น ที่ อ าคาร
รวมกันทุกชั้นที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๒) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๓) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไม่เป็นการเปลี่ยนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต
ไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
การดัดแปลงอาคารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใช้อาคารที่เข้า
ลักษณะอาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ตาม ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้อาคารบางประเภท
ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ ประกอบกับมาตรา 55 และมาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รบั สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะความช่วยเหลืออื่นและการสงเคราะห์
จากรัฐ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2552 วันที่
21 พฤษภาคม 2552 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 20 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และ
มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายก
เมืองพัทยา
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
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หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพ
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ แ ก่ ผู้รั บเงิ นบํ าเหน็ จ เบี้ ยหวัด บํ านาญพิเศษ หรือเงิ นอื่ น ใด
ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด ๒
ขั้นตอนการยืน่ คําขอ
ข้อ 7 ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี ใ ห้ ผู้ ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป
ในปี งบประมาณถั ดไป ลงทะเบี ยนและยื่ นคํ าขอรั บเงิ นเบี้ ยยั งชี พผู้ สู งอายุ ด้ วยตนเองต่ อองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สําเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
(๓) สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารพร้ อ มสํ า เนา สํ า หรั บ กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรค
หนึ่งอาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

๗๔ ภาคผนวก ค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ข้ อ 7/1 ในกรณี ผู้ สู งอายุ ที่ ได้ รับ เงิน เบี้ ยยั ง ชีพ ผู้สู ง อายุ จ ากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
นี้แล้ว
ข้อ 8 ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์
จะรับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผมู้ ีสทิ ธิ
ข้อ 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้จังหวัดแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิท ธิได้รับเงิ น
สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยากําหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยู่ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนรับเบี้ ยยั งชีพผู้สูงอายุ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดํารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
หรือหลักฐานอื่นที่มีสามารถตรวจสอบได้
หมวด ๔
งบประมาณและวิธกี ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อ 11 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 12 การจ่ายเงินเบี้ ยยังชี พผู้ สูงอายุใ ห้จ่ายในอั ตราเดื อนละห้าร้อยบาท หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี
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ข้อ 13 การจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอํานาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ การโอน
เงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือตามที่ตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การสิน้ สุดการได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ข้อ 14 สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสําหรับบุคคลดังกล่าวทันที
ข้อ 15 กรณี ผู้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ต าย ให้ น ายทะเบี ย นอํ า เภอ หรื อ นายทะเบี ย น
ท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกคตรองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 8
ต่อไป
ข้อ 16 ภายใต้บังคับข้อ 8 กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ 14 (2)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้าน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสั่งถอนรายชื่อ
และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันที
ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป

๗๖ ภาคผนวก ค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 17 ระเบี ย บนี้ มิ ใ ห้ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยู่
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค

๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง
ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์คนชรา
• แนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งตัวผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์
1. กรณีส่งตัวผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ที่มีสถานสงเคราะห์อยู่ในจังหวัด
2. กรณีส่งตัวผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ที่ไม่มีสถานสงเคราะห์อยู่ในจังหวัด

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม 1 (www.dloc.pom.go.th)

ภาคผนวก ง

๗๙

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
แนวทางปฏิบัติในการส่งตัวผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์
(มีสถานสงเคราะห์อยู่ในจังหวัด)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
อบจ.รับเรื่องผู้สูงอายุ
มาติดต่อด้วยตนเอง ญาติมาติดต่อ
มีหนังสือขอความร่วมมือ

นักสังคมสงเคราะห์
สอบข้อเท็จจริงพิจารณาคุณสมบัติ
ปัญหาความจําเป็น
เจ็บป่วย

ไม่มีที่อยู่

- ส่งตัวไปรับการรักษาที่ รพ.
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่ รพ. เพื่อดูอาการและ
สอบถามความสมัครใจ

ประสานสถานสงเคราะห์
ในพื้นที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์
เพื่อเตรียมรับตัว

ประสานงาน
กับสถาน
สงเคราะห์
พร้อมส่ง
- ข้อมูลประวัติ
- ใบรับรองแพทย์
- ผลเอ็กซเรย์
ปอดและ
ใบรับรองแพทย์

ประสานสถานสงเคราะห์ในพื้นที่
รับผิดชอบทางโทรศัพท์
เพื่อเตรียมรับตัว

ติดต่อญาติ
เพื่อแจ้งการ
เจ็บป่วย
และรับตัว
เมื่อสิ้นสุด
การรักษา
จาก รพ.

ประสานงาน
กับหน่วยงาน
อื่นเพื่อ
พิจารณาความ
ช่วยเหลือ

ประสานสถานสงเคราะห์
เพื่อเตรียมรับผู้สูงอายุ
เมื่ออาการหายเป็นปกติ

ส่งผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์
ในสถานสงเคราะห์

๘๐

ภาคผนวก ง

สถานสงเคราะห์
ตอบรับ

รอได้ (ยังมีที่อยู่อาศัย)
เยี่ยมบ้าน พิจารณาปัญหา
ความเดือดร้อน

มีมีคความเดื
วามเดืออดร้ดร้ออนน
ต้ต้อองเข้
งเข้าาสถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์

ให้ให้คความช่
วามช่วยเหลื
วยเหลืออ
อย่อย่างอื
างอื่น่น

ตรวจสอบเอกสาร
- ผลเอ็กซเรย์ปอดและ
ใบรับรองจากแพทย์
ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือบัตรประชาชน

- ประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องให้
การช่วยเหลือ

ประสานสถานสงเคราะห์
ในพื้นที่ทางโทรศัพท์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไปยังสถานสงเคราะห์
แจ้งผู้สูงอายุเดินทางไป
สถานสงเคราะห์ตามวันที่
สถานสงเคราะห์กําหนด
(กรณีที่ผู้สูงอายุเดินทางไป
ได้เอง)

- ข้อมูลทะเบียน
ประวัติผู้รับการ
สงเคราะห์
- ผลเอ็กซเรย์ปอด
และใบรับรอง
แพทย์
- สําเนาทะเบียน
หรือบัตรประชาชน
อบจ. จัดนําส่งผู้สูงอายุ
ไปยังสถานสงเคราะห์
(กรณีที่ผู้สูงอายุ
ไม่สามารถเดินทางไป
ได้เอง)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบตั ิในการส่งตัวผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์
(ไม่มีสถานสงเคราะห์อยู่ในจังหวัด)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
อบจ.รับเรื่องผู้สูงอายุ
- มาติดต่อด้วยตนเองญาติมาติดต่อ
- มีหนังสือขอความร่วมมือ
นักสังคมสงเคราะห์
สอบข้อเท็จจริงพิจารณาคุณสมบัติ
ปัญหาความจําเป็น
เจ็บป่วย

ไม่มีที่อยู่ อาศัย

- ส่งตัวไปรับการรักษาที่ รพ.
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์

ประสานบ้านพักฉุกเฉินในพื้นที่
(อบจ. เป็นผู้กํากับบ้านฉุกเฉิน)

นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่ รพ. เพื่อดูอาการและ
สอบถามความสมัครใจ
ติดต่อญาติ

ประสานงาน
กับสถาน
สงเคราะห์
เพื่อเตรียมรับ
เมื่ออาการหาย
เป็นปกติ

ประสานงาน
กับหน่วยงาน
อื่นเพื่อ
ช่วยเหลือ

เมื่ออาการหายเป็นปกติประสานงาน
กับสถานสงเคราะห์เพื่อรับตัวไว้
อุปการะ
ดําเนินการรับตัวผู้สูงอายุ
เข้าสถานสงเคราะห์พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบยาและ
ใบนัดของแพทย์ให้เจ้าหน้าที่
ของสถานสงเคราะห์

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
ส่งผู้สูงอายุไปตามภูมิลําเนา
ประสานสถานสงเคราะห์
ในพื้นที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์
เพื่อเตรียมรับตัว
ส่งตัวผู้สูงอายุพร้อมหนังสือส่งตัว
เอกสารอื่น ๆ ที่มีไปยังสถาน
สงเคราะห์
สถานสงเคราะห์
ตอบรับ

รอได้ (ยังมีที่อยู่อาศัย)
เยี่ยมบ้าน พิจารณาปัญหาความ
เดือดร้อน
ดร้ออน
เดืเดืออดร้
สถานสงเคราะห์
เข้เข้าาสถานสงเคราะห์
ตรวจสอบเอกสาร
- ผลเอ็กซเรย์ปอดและ
ใบรับรองจากแพทย์
ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือบัตรประชาชน

วามช่วยเหลื
ให้ให้คความช่
ยเหลืออ
อย่างอื่น
อย่
- ประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องให้การ
ช่วยเหลือ

- ข้อมูลทะเบียน

ประสานสถานสงเคราะห์
ในพื้นที่ทางโทรศัพท์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
สถานสงเคราะห์

ประวัติผู้รับการ
สงเคราะห์
- ผลเอ็กซเรย์ปอด
และใบรับรอง
แพทย์
- สําเนาทะเบียน
หรือบัตรประชาชน

แจ้งผู้สูงอายุเดินทางไป
สถานสงเคราะห์ตามวันที่
สถานสงเคราะห์กําหนด
(กรณีที่ผู้สูงอายุเดินทาง
ไปได้เอง)

อบจ. จัดนําส่งผู้สูงอายุ
ไปยังสถานสงเคราะห์
(กรณีที่ผู้สูงอายุไม่
สามารถเดินทางไปได้

ภาคผนวก ง

๘๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

• โครงสร้างการบริหารงาน
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ได้กําหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์คนชราไว้ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานบุ ค คล (การพั ฒ นาบุ ค ลากร การประชุ ม การนิ เ ทศงาน
การประเมินบุคลากร การธํารงรักษาบุคลากร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน) งานธุ รการ งานสารบรรณ การบริหารการเงิน และบัญ ชี (งบประมาณเงิน นอก
งบประมาณ) งานพัส ดุ และยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ งานเผยแพร่ ประชาสัม พั นธ์ งานอื่นๆ
ที่ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
1.2 งานบริการ
รั บผิ ดชอบงานเลี้ ยงดู ผู้ รั บการสงเคราะห์ ด้ านปั จจั ย 4 สั งเกตพฤติ กรรมผู้ รั บการสงเคราะห์
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง และงานติดต่อประสานงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การบริการด้านอาหารและโภชนาการ
- ควบคุ ม ดู แ ลโรงครั ว และเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ โดยดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยของ
โรงครัวและเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เตาแก๊ส แก๊ส หม้อ และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับ
การสงเคราะห์
- จัดทํารายการอาหารแต่ละเดือนสําหรับผู้รับการสงเคราะห์โดยทํารายการอาหาร
ของแต่ ละวั นตลอดทั้ ง เดื อนกั บฝ่ ายพยาบาล กํ าหนดอาหารที่เป็นประโยชน์ ถูกอนามั ยตามหลั ก
โภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุปกติและที่เจ็บป่วยก่อนนําเสนอผู้ปกครองเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
- จัดทําใบรายการสั่งอาหารของแต่ละเดือน เพื่อจัดส่งบริษัทที่จัดประมูลอาหาร
เลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ เมื่ออาหารมาส่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารต้องตรวจดูรายการอาหาร
แต่ละวันให้ถูกต้อง รวมทั้งคุณภาพอาหารต้องมีคุณภาพดี
- จัดปรุงอาหารให้ผู้รับการสงเคราะห์
- จัดทําอาหารให้ผู้รับการสงเคราะห์รับประทานทั้ง 3 มื้อ
- มื้อเช้าเป็นข้าวต้ม เช่น กุ้ง หมู ไก่ หรือข้าวต้มกับต่างๆ
- มื้อกลางวันเป็นข้าวสวย-แกง หรือก๋วยเตี๋ยว ขนม หรือผลไม้
- มื้อเย็นเป็นข้าวสวย แกง-ผัด ขนม หรือผลไม้ (ถ้ามี)
- จัดเบิกวัสดุเครื่องใช้ในครัว เช่น หม้อ ชาม อ่าง ทัพพี และเครื่องใช้ที่จําเป็น
จะต้องใช้ในโรงครัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
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- จั ดเบิ กค่าแรงแต่ละเดือนให้ผู้ รับการสงเคราะห์ ที่ ช่วยปฏิ บั ติงานในโรงครั ว เช่ น หั่ นผั ก
ปอกหอม ปอกกระเทียม และของบางอย่างที่พอจะทําได้ สถานสงเคราะห์ อาจขออนุมัติใช้เงินนอก
งบประมาณจ่ายเป็นค่าแรงให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนครัวมีจํานวนจํากัดไม่พอ
กับปริมาณงานในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ (ข้อนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละ
สถานสงเคราะห์)
- ให้ความสะดวกแก่ผู้บริจาคที่มาเลี้ยงอาหารผู้รับการสงเคราะห์ โดยนําไปดูอาหาร
ที่โรงครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงครัวได้ประกอบอาหารเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะนําอาหารไปเลี้ยง
ตามบ้าน
- ประสานกับผู้บริจาคที่สั่งจองเลี้ยงอาหารผู้รับการสงเคราะห์ว่าต้องการจะเลี้ยง
อาหารประเภทไหน พร้อมทั้งให้คําแนะนําปรึกษารายการอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และ
ตามฤดูกาล
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แม่บ้าน พ่อบ้านประจําเรือน และเจ้าหน้าที่พยาบาล
เพื่อจัดแบ่งอาหารไปตามเรือนให้ถูกต้องตามจํานวนผู้รับการสงเคราะห์ และตามความเหมาะสมกับ
ผู้รับฯ
- ออกไปรับบริจาคอาหารนอกสถานที่เมื่อผู้บริจาคขอให้ไปรับอาหาร เพื่อนําไป
เลี้ยงผู้รับฯ
(2) การบริการด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์สํานักงาน
- จั ด ให้ มี อ าคารที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของผู้ รั บ บริ ก าร จั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ
การสร้างและซ่อมแซมอาคารแต่ละห้อง การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทของหน่วยงานให้
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้มีความเพียงพอ สะอาด
กว้างขวาง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีมีอุปกรณ์ภายในห้องน้ําพร้อมมีระบบระบายน้ําที่ดี
(3) การบริการด้านของใช้ประจําตัวผู้รับการสงเคราะห์
- จัดเครื่องนุ่งห่ม จัดเสื้อผ้าและของใช้ประจําตัวผู้รับฯ อย่างเพียงพอ ให้มีการ
จั ด ทํ า บั ญ ชี การจ่ า ยเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งใช้ ป ระจํ า ตั ว ทุ ก ครั้ ง ควบคุ ม ดู แ ลการรั ก ษาความสะอาดของ
เครื่องนุ่งห่มและซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชํารุดหรือเปลี่ยนใหม่รวมทั้งเครื่องใช้ในการหลับนอนเป็นประจํา
ตามความเหมาะสม
2. ฝ่ายสวัสดิการการสงเคราะห์
รับผิดชอบงาน 2 ด้าน คือ งานสังคมสงเคราะห์ และงานฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 งานสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ งานทะเบียน
ประวัติ งานนันทนาการ งานวิเคราะห์ปัญหาผู้รับการสงเคราะห์ งานแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมผู้รับ
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การสงเคราะห์ งานบริการสังคมสงเคราห์เฉพาะราย/เฉพาะกลุ่ม งานเยี่ยมเยียนติดตามผลงาน ติดต่อ
ประสานงาน งานรับบริจาค โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การรับตัวผู้รับฯ เข้าใหม่
วิธีการปฏิบัติ
1.1) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
ผลเอ็กซเรย์ปอด แบบสอบข้อเท็จจริง ฯลฯ
1.2) สอบประวัติผู้สูงอายุ
1.3) กรอกแบบคําร้องขอเข้ารับบริการ (ตามแบบคําร้องฯ ท้ายภาคผนวก จ)
1.4) สํารวจทรัพย์สินที่นํามา
1.5) จัดทําแฟ้มประวัติ ซึ่งภายในแฟ้มประกอบด้วย
1.5.1) แบบสอบข้อเท็จจริง
1.5.2) สําเนาทะเบียนบ้าน
1.5.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.5.4) ผลเอ็กซเรย์ปอด
1.5.5) ใบรับรองแพทย์
1.5.6) รูปถ่ายผู้สูงอายุ
1.5.7) ลายพิมพ์ลายนิ้วมือ
1.5.8) คําร้องขอเข้ารับบริการ
1.5.9) ทําทะเบียนทรัพย์สินที่ติดตัวให้ผู้สูงอายุลักษณะนามรับทราบตรงกัน
1.5.10) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และลักษณะทะเบียนผู้สูงอายุ
ตามลําดับที่ผู้สูงอายุ
(2) การส่งผู้สูงอายุเข้าอาคารที่พัก
- แยกผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ให้เข้าพักตามอาคารต่างๆ ตามความเหมาะสม
(3) การชี้ แ จงระเบี ย บของสถานสงเคราะห์ ใ ห้ ผู้ สูง อายุ ใ หม่ รั บ ทราบ (ตามเอกสาร
ระเบียบฯ)
(4) บั น ทึ ก ขออนุ ญ าตรั บ ผู้ สู ง อายุ เ ข้ า รั บ บริ ก ารในสถานสงเคราะห์ ต่ อ ผู้ ป กครอง
สถานสงเคราะห์
(5) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแต่ละรายลักษณะในแฟ้มประวัติที่จําเป็น เช่น
ประวัติการเจ็บป่วยปัญหาทางด้านจิตใจ ฯลฯ
(6) การให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เช่น
ในกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องการติดต่อญาติ
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(7) การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุ
7.1) รวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาของผู้สูงอายุ
7.2) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดวิธีการ
แก้ไข (Case Comference)
7.3) ดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social case
work) และสังคมสงเคราะห์กลุ่มชุมชน (Social group work)
7.4) ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขปัญหา
(8) การปฏิบัติเมื่อมีผู้มาเยี่ยมผู้สูงอายุ
- บันทึกชื่อ สกุล ที่อยู่ และความเกี่ยวข้องของผู้มาเยี่ยมลักษณะในทะเบียนประวัติ
ของผู้สูงอายุ
(9) การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
- ผู้สูงอายุพลัดหลง
- ผู้สูงอายุไม่ประสงค์จะรับบริการ
- ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา เช่น การปรับตัว ต้องการพบญาติ ฯลฯ
โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
9.1) วางแผนการเยี่ยมบ้าน
9.2) บันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการเยี่ยมบ้าน ลักษณะในแฟ้มประวัติ
9.3) ถ้าไม่สามารถเยี่ยมบ้านได้ สามารถขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ช่วย
เยี่ยมบ้าน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(10) การจัดกิจกรรมทางสังคมสงเคราะห์
วิธีการดําเนินการ
10.1) วางแผนการจัดกิจกรรมและกําหนดรายละเอียด
10.2) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานและมอบหมายหน้าที่
10.3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่กําหนด
(11) การจําหน่ายผู้สูงอายุออกจากทะเบียนในกรณีต่างๆ ดังนี้
11.1) ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เหมาะสม ในกรณี
- ผู้สูงอายุมีอาการทางจิต
- ผู้สูงอายุเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
11.2) ผู้สูงอายุประสงค์จะลาออก ในกรณี
- ญาติประสงค์รับผู้สูงอายุกลับไปอุปการะ
- ผู้สูงอายุเยี่ยมบ้านเกินกําหนด ขาดการติดต่อ
11.3) ผู้สูงอายุถึงแก่กรรม
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(12) การลาเยี่ยมบ้าน ปฏิบัติดังนี้
- ให้ผู้สูงอายุลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในแบบฟอร์มการลาเยี่ยมบ้าน
- ประสานเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อตรวจสอบประวัติสุขภาพ หากผู้สูงอายุมีโรค
ประจําตัว และต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง ให้ดําเนินการจัดยาให้กับผู้สูงอายุเพื่อจะได้รับยาอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างลาเยี่ยมบ้าน
(13) การติดตามผลภายหลังพ้นการสงเคราะห์ ปฏิบัติดังนี้
- สํารวจรายชื่อผู้สูงอายุที่พ้นการสงเคราะห์
- ดํ า เนิ น การติ ด ตามผู้ สู ง อายุ ที่ พ้ น การสงเคราะห์ โ ดยติ ด ตามทางจดหมาย
โทรศัพท์ หรือการเยี่ยมบ้านตามความเหมาะสม
(14) ผู้สูงอายุพลัดหลง หลบหนี ปฏิบัติดังนี้
- แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ที่สถานสงเคราะห์ตั้งอยู่
- ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกติดตามผู้สูงอายุ
- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนเพื่อสืบหา
- ติดต่อญาติหรือผู้นําส่งในกรณีทราบที่อยู่
- ภายใน 30 วัน ไม่ได้รับการติดต่อกลับ สามารถจําหน่ายออกจากทะเบียนได้
(15) ผู้สูงอายุถึงแก่กรรม
15.1) กรณีถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์และเป็นการถึงแก่กรรมโดยธรรมชาติ
ดําเนินการ ดังนี้
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อชันสูตรพลิกศพเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน
24 ชั่วโมง
- แจ้ ง การตายต่ อ นายทะเบี ย นท้ อ งที่ หลั ง จากได้ รั บ ผลการชั น สู ต รพลิ ก ศพ
เพื่อออกใบมรณบัตร/หนังสือรับรองการตายและมอบให้ญาติต่อไป
- แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่รู้จักของผู้ตายทราบเพื่อรับศพ และทรัพย์สินของผู้ตายไป
ดําเนินการ
- ประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับศพไปดําเนินการ ในกรณีผู้ตายอุทิ ศ
ร่างกายให้กับโรงพยาบาล
- จํ า หน่ า ยผู้ ต ายออกจากทะเบี ย น และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สาเหตุ ลั ก ษณะการตาย
ในทะเบียนประวัติ
15.2) กรณีถึ งแก่ กรรมโดยผิ ดธรรมชาติ ปฏิบัติเช่น เดียวกับ กรณีถึ งแก่ก รรม
โดยธรรมชาติ และดํ า เนิ น การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ก ารตายที่ ผิ ด ธรรมชาติ ใ นรู ป
คณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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15.3) กรณีถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้
- มีหนังสือมอบอํานาจในการจัดการศพให้กับโรงพยาบาล
- แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่รู้จักของผู้ตายทราบเพื่อรับศพและทรัพย์สินของผู้ตาย
ไปดําเนินการ
- บันทึกข้อมูลสาเหตุการตายและจําหน่ายลักษณะในระบบทะเบียนประวัติ
- แจ้งผู้ดูแลผู้สูงอายุประจําอาคารทราบ
(16) งานวิชาการสังคมสงเคราะห์
- จัดทําสถิติ รายงานและการประมวลผล
- การจัดระบบทิศทาง/แผนงาน/และรูปแบบในการพัฒนางาน
- การจัดทําแผนงาน/โครงการ
(17) การบริหารงานสังคมสงเคราะห์
- การสร้างและพัฒนาทีมงาน
- การระดมและจัดหาทรัพยากร
2.2 งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม โดยให้การดูแลผู้รับการสงเคราะห์ให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้บริการด้านการ
รักษาบริการด้านกายภาพบําบัด การป้องกันโรค แยกประเภทผู้รับบริการที่ช่วยตนเองได้และไม่ได้
เพื่อการดูแลที่เหมาะสม มีเวชภัณฑ์พอเพียง มีพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย จัดทําทะเบียน
ประวัติการรักษาพยาบาลของทุกครั้ง และมีความพร้อมในการนําส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉินหรือรุนแรง ให้บริการเชิงป้องกัน เช่น สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคต่างๆ ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) งานบริการตรวจรักษา
- จัดเตรียมสถานที่ตรวจตามวัน เวลาที่กําหนดไว้
- จั ดเตรี ยมแฟ้ มประวั ติ การรั กษาบั นทึ กข้ อมู ลประวั ติ อาการ และการรั กษา
พยาบาลต่างๆ
- จัดหา จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นให้พร้อมเสมอ
- รับผิดชอบการเก็บและส่งตรวจทางห้องทดลอง เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
และเสมหะ ส่งตรวจที่โรงพยาบาลอื่น เพื่อผลในการรักษา การติดต่อส่งตรวจต้องทําการติดต่อให้ผ่าน
การยินยอมจากหน่วยงานนั้นๆ ก่อน
- เก็บรวบรวมรายงานผลการตรวจทางห้องทดลอง บันทึกไว้ในประวัติการรักษา
และรายงาน ให้แพทย์ของสถานสงเคราะห์ทราบ เพื่อสั่งการรักษาตามแผนการรักษาต่อไป
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- นําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยมีอาการป่วยเฉพาะโรคที่แพทย์ของสถาน
สงเคราะห์เห็นความจําเป็นที่ควรจะส่งให้แพทย์เฉพาะโรครักษาต่อ หรือมีอารป่วยหนักแทรกซ้อน
ปัจจุบันเกินความสามารถที่พยาบาลในหน่วยงานจะรับผิดชอบได้ ขั้นตอนในการนําส่งโรงพยาบาล
ครั้งแรกของผู้ป่วยทุกรายจะต้องมีหนังสือส่งตัวผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์ถึงหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็น
หลักฐานในการขออนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฟรีผ่านทางสังคมสงเคราะห์ประจํา
หน่วยงาน และในการนําส่งแต่ละเดือนจะมีสมุดบันทึกการนําส่งโรงพยาบาลไว้ โดยมีแบบบันทึกดังนี้
- ปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปประจําวันตามหลักทฤษฎีหลักการและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นการดูแลสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ทําแผล ฉีดยาตามอาการและตามการรักษาของแพทย์ที่สั่ง
การไว้การปฏิบัติงานประจําวัน มีสมุดบันทึกไว้เป็นประจําและสรุปสถิติในแต่ละเดือน
- ปฏิบัติหน้าที่เวรพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีสมุดรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่เวร
- หากมีผู้ป่วยถึงแก่กรรม ต้องมีใบลักษณะความเห็นบอกสาเหตุว่าถึงแก่กรรมด้วย
โรคอะไร เสนอให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ เพื่ อ จะได้ ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง การขอใบมรณบั ต รให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย
(2) งานบริการด้านกายภาพบําบัด
- ซักประวัติการเจ็บป่วย
- จัดทําทะเบียนประวัติการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการ
- ให้ ก ารรั ก ษาทางกายภาพบํ า บั ด แก่ ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ยตามคํ า สั่ ง แพทย์ แ ละ
นักกายภาพบําบัด
- ติ ด ต่ อ ประสานงานและอํ า นวยความสะดวกให้ แ พทย์ ที่ ทํ า การตรวจทาง
กายภาพบําบัด
- ดูแลรักษาเครื่องมือกายภาพบําบัดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
(3) งานป้องกันโรค
- ดู แ ลงานด้ า นสุ ข าภิ บ าลทั้ ง ตั ว บุ ค คล สถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะอนามัย
- ให้สุขศึกษา ให้คําแนะนํา ดูแลเป็นพิเศษในรายที่ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
- ติดต่อหน่ วยงานอื่น เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจําปี เช่น การเอ็กซเรย์
การปฏิบัติชันสูตรทางห้องทดลองต่างๆ การฉีดยาป้องกันต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ให้คําแนะนําดูแลในการประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
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(4) งานบริการด้านอาชีวบําบัด
- ส่งเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุไปฝึกอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมหรือเชิญวิทยากรอาสาสมัคร
มาสาธิต
- รณรงค์หาวัสดุบริจาค เช่น เศษผ้าไหม เศษกระดาษสา หรือขอบริจาคจากผู้ร่วมกลุ่ม
ประดิษฐ์นั้นๆ
- นัดหมายกลุ่มให้ดําเนินงานกึ่งทางการให้เกิดความต่อเนื่อง มีผลงานสามารถ
ชักชวนให้มีสมาชิกสนใจสมัครเพิ่ม
- ช่วยประชาสัมพันธ์หาตลาด หาวิธีนําเสนอผลงาน ทําเป็นของขวัญของที่ระลึก
สําหรับผู้เยี่ยมชมงาน ผู้บริจาคนํากลุ่มไปแสดงตามงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- แจ้งผลการดําเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ส่วนรวม เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจ
ในกลุ่มอาชีวบําบัดอย่างสม่ําเสมอ
(5) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
1. จัดกิจกรรมทางสังคมตามโอกาสต่างๆ เช่น วันสําคัญทางศาสนา วันสําคั ญ
ตามประเพณี
2. ส่ ง ผู้ รั บ การสงเคราะห์ อ อกร่ ว มกิ จ กรรมกั บ บุ ค คลอื่ น ตามชุ ม ชนนอกสถาน
สงเคราะห์
3. จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่ครอบครัว
4. จั ด เตรี ย มความรู้ ข้ อ มู ล สื่ อ ต่ า งๆ เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และเท่าทันข้อมูลข่าวสารของสังคม
5. จัดให้มีห้องสมุด เพื่อสามารถใช้บริการค้นหาความรู้เรื่องต่างๆ ได้
(6) งานติดตามผล
- ติดตามประเมินผลการเจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
- พยาบาลประจําอาคารติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และดูแลการรับประทานยาให้ถูกต้อง
ตามขนาด เวลา หากผู้ป่วยรายใดที่ไม่สมควรจะให้รับประทานยาเอง ก็จะมอบหมายให้แม่บ้าน หรือ
พี่เลี้ยงจ่ายให้ตามเวลา พยาบาลจะตามไปดูแลเป็นครั้งคราว
- สรุปรายงานสถิติ ข้อมูลการตรวจรักษาประจําเดือน
- สรุปการใช้ยาประจําเดือน โดยมีสมุดบันทึกหลักฐานการจ่ายยา
- สรุ ป ยอดการเบิ ก จ่ า ยยาประจํ า เดื อ น การเบิ ก ยาจะต้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชาก่อน
(7) งานวิชาการ
- ทําแผนปฏิบัติงานแต่ละปีเสนอผู้บังคับบัญชา
- ดูแลให้ความรู้กับหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพยาบาล
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- จัดเตรียมแผนงานให้หน่วยงานที่มาฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุให้ตรงตามจุดประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ
(8) งานอืน่ ๆ
- ช่วยงานสถานสงเคราะห์ตามขอบเขตที่สามารถจะทําได้
- งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นครั้งคราว

แผนภูมิการแบ่งสายงานสถานสงเคราะห์คนชรา
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

ฝ่ายบริการงานสถานสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป

งานบริหาร

• ธุรการ
- สูทกรรม
• การเงินและบัญชี
- อาคารสถานที่
• พัสดุและยานพาหนะ

๙๐
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งานฟืน้ ฟูและบําบัด

งานสังคมสงเคราะห์

- ฟื้นฟูสมรรถภาพ - สังคมสงเคราะห์
- อาชีวบําบัด
- วิชาการ
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• รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์
งานบริหารจัดการ
ด้านอาหารและ
โภชนาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กําหนดรายการอาหารประจําวันโดยนํา
ความเห็นของผู้รับฯ มาประกอบการกําหนด
รายการอาหาร
- จัดเตรียมวัสดุอาหาร, อุปกรณ์
- ปรุงและประกอบอาหารสําหรับผู้รับฯ
วันละ 3 มื้อ
- จัดเตรียมอาหารที่ปรุงแล้วจ่ายไปตาม
โรงอาหารหรือห้องรับประทานของผู้รับฯ
- จัดเลี้ยงอาหารผู้รับ
- ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว
เครื่องใช้ ภายหลังการประกอบอาหารทุกครั้ง
- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดอาหาร
แต่ละมื้อ
- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเรือนนอน

งานสังคมสงเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กระบวนการแรกรับ 1. นักสังคมสงเคราะห์รับหนังสือส่งตัว
ผู้สงู อายุจากหน่วยงานตรวจสอบเอกสาร
1.1 การรับตัว
ประกอบด้วยเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริง,
ผู้รับฯ เข้าใหม่
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน, ผลเอ็กซเรย์ปอด ถ้าเอกสาร
ไม่ครบให้ขอจากผู้นําส่ง
2. กรณีรับตัวฉุกเฉินนักสังคมสงเคราะห์ต้อง
สอบถามข้อมูลจากผู้นําส่งและสอบถามจาก
ผู้สูงอายุพร้อมทั้งบันทึกลักษณะในแบบสอบ
ข้อเท็จจริงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุ
จากเอกสารที่มีอยู่ เช่น บัตรประชาชน,
สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
- สอบถามความต้องการหากผู้สูงอายุ
ไม่ประสงค์อยู่รับการสงเคราะห์ นักสังคมฯ
จะติดต่อญาติ ถ้าไม่ทราบที่อยู่จะช่วยประสาน

ระยะเวลา
ล่วงหน้า
15 วัน

หมายเหตุ
- ผู้กําหนดรายการ
อาหารต้องมีความรู้
ทางโภชนาการ

1 ชั่วโมง/
120 คน/มื้อ
10 นาที
30 นาที

2 ชั่วโมง/
ครั้ง

ระยะเวลา
30 นาที/ราย

- กรณีผู้รับฯ สูงอายุ
ต้องจัดอาหารให้
เหมาะสมจัดมื้อเที่ยง
เป็นหลัก มื้อเย็นเน้น
ผลไม้ เพื่อให้ย่อยง่าย
- กรณีผู้รับฯ เจ็บป่วย
ต้องจัดอาหารตามที่
พยาบาลกําหนด ซึ่ง
นอกจากอาหารหลัก
3 มื้อแล้วอาจมี
อาหารเสริมด้วย
แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ

ภาคผนวก ง

๙๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสงเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อประกาศหาญาติ
3. มีคณะกรรมการรับฝากทรัพย์สินจากญาติ,
ผู้รับฯ
- บันทึกรายการทรัพย์สิน, เงินฝากและมอบ
สมุดฝากทรัพย์สินให้ผู้รับไว้เป็นหลักฐาน

1. นักสังคมสงเคราะห์รวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
- หนังสืออนุมัติรับตัว
- ประวัติผู้สูงอายุเอกสารการสมัคร
- บันทึกนําฝากเงิน, ของมีค่า (ถ้ามี)
- ถ่ายรูปผู้รับฯ เพื่อติดสมุดทะเบียนประวัติ
(ทป.1) พร้อมทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อจัดใส่แฟ้ม
2. จัดแฟ้มประวัติใส่ชื่อและเลขทะเบียน
ตามลําดับที่ของผู้สูงอายุ
3. จัดเก็บแฟ้มประวัติเรียงตามเลขทะเบียน
หรือเรียงตามอาคารตามความเหมาะสม
4. บันทึกรายชื่อและจํานวนผู้รับฯ เข้าใหม่
ในสมุดสถิติประจําวัน/สมุดคุมทะเบียน
5. รายงานสถิติให้กรมฯ ทราบทุก 15 วัน
6. บันทึกลักษณะรูปพรรณ ตําหนิ สภาพ
ความพิการ อาการเจ็บป่วย (ถ้ามี)
1.3 การส่งผู้รับฯ เข้า 1. ประเมินผู้รับฯ แต่ละรายจากสภาพทั่วไป
พักอาคารพัก
ได้แก่ เพศ วัย อาการเจ็บป่วย ความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเอง
2. แยกผู้รับฯ เข้าพักตามอาคารต่างๆ
ตามความเหมาะสม และแยกอาคารนอนชาย/หญิง
3. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเตียงนอนและเบิกของ
ใช้ส่วนตัวให้กับผู้สูงอายุ
4. นักสังคมฯ นําส่งตัวผู้สูงอายุเข้าอาคารพัก
โดยมอบแบบสอบประวัติเบื้องต้น และใบส่ง
ตัวเข้าอาคารนอนกับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา

หมายเหตุ ให้ผู้ฝาก,
ผู้รับฯ เซ็นชื่อกํากับ
ทุกครั้งที่มีการนํา
ฝากหรือถอนเงิน
ทรัพย์สิน

1.2 การจัดทําแฟ้ม
ประวัติผู้รับฯ
ลงทะเบียนผู้รับฯ

๙๒

ภาคผนวก ง

หมายเหตุ

15 นาที/ราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานสังคมสงเคราะห์

1.4 การปฐมนิเทศ

2. ช่วงรับการ
สงเคราะห์
2.1 การสอบ
ประวัติผู้รับบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. นักสังคมฯ แนะนําให้ผู้สูงอายุรู้จักกับ
เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมอาคารนอนเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย
6. เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้สูงอายุลงในสมุด
ทะเบียนรายชื่อผูส้ ูงอายุประจําอาคารและ
จัดทําผังรายชื่อพร้อมติดภาพถ่ายผู้สูงอายุ
หน้าอาคาร
7. นักสังคมฯ ทําประวัติการเจ็บป่วยของผู้รับฯ
ส่งฝ่ายพยาบาล
1. นักสังคมสงเคราะห์แนะนําหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่
2. แนะนําเพื่อนผู้รับฯ
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
- บริการของหน่วยงาน
- ข้อปฏิบัติ, ระเบียบ และวินัยของผู้รับฯ
- ระเบียบการฝาก-ถอนทรัพย์สิน
- การติดต่อญาติ
- การเยี่ยมญาติ
- การลาเยี่ยมบ้าน
- การฝึกอาชีพ/อาชีวบําบัด
- การพ้นสภาพการสงเคราะห์
- กิจกรรมต่างๆ
4. ตอบข้อซักถาม
1. นักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์ผู้รับฯ เข้า
ใหม่ ตามประเด็นที่กําหนดไว้ในแบบสอบ
ประวัติ
2. บันทึกข้อมูลผู้รับฯ ลงในบัตรทะเบียน
ประวัติ (ทป.๑) และแฟ้มประวัติรายบุคคล
3. มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือบริการที่
จัดให้กับผู้สูงอายุแต่ละราย แนบในแฟ้ม
ประวัติ (ในส่วนที่เห็นว่าจําเป็น เช่น การจัด
กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาจิตใจ ขัดแย้ง
ป่วยหนัก แก้ปัญหาอย่างไร, ผลเป็นอย่างไร)

ระยะเวลา

หมายเหตุ

½ ชม./ราย

45 นาที/ราย

- การสอบประวัติ
ผู้รับฯ เมื่อแรกเข้า
รับการสงเคราะห์
อาจไม่ได้ข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์
เนื่องจาก

ภาคผนวก ง

๙๓

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสังเคราะห์
2.2 การปฏิบัติ
เมื่อมีผู้มาเยี่ยม
ผู้รับบริการ

2.3 การเยี่ยม
บ้านผู้รับบริการ

๙๔

ภาคผนวก ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จดชื่อ ที่อยู่ ความเกี่ยวข้องของผู้มาเยี่ยม
ลงในสมุดญาติเยี่ยม
2. พูดคุยกับญาติผู้มาเยี่ยมผู้รับฯ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ และสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
ทราบจากญาติ หรือให้ข้อมูลกับญาติ
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของผู้รับฯ
3. ญาติสามารถพบผู้รับฯ ได้ ณ จุดที่
เจ้าหน้าที่กําหนด
4. บันทึกข้อมูลญาติเยี่ยมลงในทะเบียน
ประวัติผู้รับฯ
1. นักสังคมฯ ไปเยี่ยมบ้านผู้รับฯด้วยตนเอง
ในกรณีดังนี้
1.1 ผู้สูงอายุพลัดหลงผู้ประสงค์ดีนําส่ง
1.2 ผู้สูงอายุไม่ประสงค์จะรับการสงเคราะห์
1.3 ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา เช่น
การปรับตัว, ต้องการพบญาติ ฯลฯ
- พิจารณาคัดเลือกผู้รับฯ ที่จําเป็นต้องไป
เยี่ยมบ้านก่อน
- วางแผนการเยี่ยมบ้านโดยกําหนดวันเยี่ยม
บ้านกับญาติ หากไม่ทราบที่อยู่นําผู้รับฯ
ไปพร้อมกันเพื่อบอกทาง
- ไปเยี่ยมบ้านผู้รับฯ และสนทนากับญาติ
หรือเพื่อนบ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและสร้าง
ความเข้าใจกับญาติเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ของผู้รับบริการ
- รายงานการเยี่ยมบ้านเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ
2. ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ช่วย
เยี่ยมบ้าน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและประเมินผลการเยี่ยมบ้าน
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ
หรือให้การสงเคราะห์ต่อไป

ระยะเวลา

1 เดือน
3 วัน

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานสังคมสังเคราะห์
2.4 การให้
คําปรึกษาแนะนํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาของ
ผู้รับบริการ
2. นักสังคมสงเคราะห์ให้คําปรึกษาแนะนํา
ตามกระบวนการให้คําปรึกษา
2.5 การจัด
1. วางแผนการจัดกิจกรรมและกําหนด
กิจกรรมการสังคม
รายละเอียด ได้แก่ วันที่ เวลา สถานที่
สงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และงบประมาณ
2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานและ
มอบหมายหน้าที่
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่กําหนด
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 1 วัน
5. รายงานการจัดกิจกรรมต่อหน่วยงานที่
สังกัด
2.6 การแก้ไข
1. รวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาของ
ปัญหาของผู้รับบริการ ผู้รับบริการ
2. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดวิธีการแก้ไข
(Case Conference)
3. ดําเนินการแก้ไขปัญหา สภาพปัญหา
4. ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา
- พิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการ
3. การจําหน่าย
- เสนอเรื่องขออนุมัติส่งตัวผู้รับฯ และ
ผู้รับบริการ
หลักฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 การส่งต่อ
- ประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลกรณีผู้รับฯ
ผู้รับบริการ
ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง
3.1.1 ผู้สูงอายุที่มี
- ประสานเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อส่งคืน
อาการทางจิต
3.1.2 ผู้สูงอายุที่เป็น ทรัพย์สินให้กบั ผู้รับฯ
โรคติดต่อร้ายแรง
- จัดส่งตัวผู้รับฯ ตามกําหนดเวลา
- จําหน่ายผู้รับฯ จากทะเบียนและลงสถิติ
ประจําวัน
- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับฯ ประจําอาคารทราบ
- นักสังคมฯ จัดทํารายงานจําหน่ายให้กรม
ทราบ

ระยะเวลา
1 ชม./ราย

หมายเหตุ

5 วัน

การจัดกิจกรรมควร
สอบถามความ
ต้องการของผู้รับฯ
และให้ผู้รับฯ มีส่วน
ร่วมในการทํา
กิจกรรมด้วย

ระยะเวลาขึ้นอยู่
กับลักษณะของ
กิจกรรม
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับ

- การแก้ไขปัญหา
ของผู้รับฯ อาจต้อง
ขอความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากญาติ
ของผู้รับฯ หรือผู้รับฯ
รายอื่นด้วย

1 เดือน
5 วันทําการ

ภาคผนวก ง

๙๕

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสังเคราะห์
3.2 ผู้รับฯ ประสงค์
จะลาออก
- ญาติประสงค์นํา
ผู้รับฯ ไปอุปการะ
- ผู้รับฯ ลาเยี่ยมบ้าน
เกินกําหนดขาดการ
ติดต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ให้ผู้รับฯ กรอกแบบฟอร์มผู้รับฯ
ขอลาออกเป็นเอกสารขออนุมัติจําหน่าย
ต่อผู้ปกครอง
- นักสังคมฯ รวบรวมรายชื่อผู้รับฯ ที่อยู่ใน
เกณฑ์ความจําหน่าย
- เยี่ยมบ้านผู้รับฯ ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ
จดหมาย และรายงานผลต่อผู้ปกครอง
- ขออนุมัติจําหน่ายผู้รับฯ ต่อผู้ปกครอง
- เมื่อผู้ปกครองอนุมัติให้ผู้รับฯ ลาออกแจ้ง
นักสังคมสงเคราะห์จําหน่ายชื่อออกจากสมุด
ทะเบียน
- นักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับพี่เลี้ยง
ดําเนินการสํารวจทรัพย์สินของผู้รับฯ โดย
กรอกรายละเอียดลงในแบบสํารวจทรัพย์สิน
- จําหน่ายผู้รับฯ จากทะเบียนและลงสถิติ
ประจําวัน

3.3 ผู้รับฯ ถึงแก่
กรรม

- ติดต่อญาติผู้รับฯ เพื่อแจ้งข่าวการถึงแก่กรรม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อชันสูตรศพ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์เพื่อขอรับ
ใบมรณบัตร
- ดําเนินการตามพิธีทางศาสนาในกรณีไม่มีญาติ
- นักสังคมฯ เจ้าหน้าที่ประจําอาคารร่วมกัน
สํารวจทรัพย์สินพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
- จัดสรรทรัพย์สินตามความประสงค์ของผู้รับฯ
- ขออนุมัติจําหน่ายผู้รับฯ จากทะเบียนต่อ
ผู้ปกครอง
- รายงานให้กรมฯ ทราบ
3.4 การลาเยี่ยมบ้าน - ผู้ดูแลฯ ประจําอาคาร แจ้งนักสังคมฯ
เรื่องการขอลาเยี่ยมบ้านของผู้รับฯ
- จัดให้ผู้รับฯ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในแบบฟอร์มการลาเยี่ยมบ้าน
- นักสังคมสงเคราะห์พิจารณาให้ความเห็น
- เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาต
- ประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลกรณีผู้รับฯ มี
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ระยะเวลา

หมายเหตุ

- หากทรัพย์สิน
ฝากไว้กับสถาน
สงเคราะห์ ให้ผู้รับฯ
ถอนเงินหรือ
ทรัพย์สิน และ
เซ็นชื่อรับเงิน หรือ
ทรัพย์สินนั้น
1 วัน
1 วัน

30 นาที

- ให้พิจารณาถึง
ความพร้อมของ
ผู้รับฯและ
ครอบครัวรวมถึง
การช่วยเหลือดูแล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานสังคมสังเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรคประจําตัวเรื้อรังและต้องรับยาอย่าง
ต่อเนื่องให้ดําเนินการจัดยาให้กับผู้รับฯ
เพื่อผู้รับฯ จะได้รับอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
ที่ลาเยี่ยมบ้าน

ระยะเวลา

3.5 การลาเกิน
กําหนด

- ตรวจสอบการลา โดยติดต่อผู้รับฯ ตามที่
ผู้รับฯ แจ้งไว้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
- จําหน่ายทางทะเบียนบันทึกสาเหตุและ
ลงสถิติประจําวัน
- รายงานให้กรมฯ ทราบ

30 นาที

หมายเหตุ
ตนเองได้เป็นสําคัญ
ก่อนอนุญาตให้ลา
- กรณีผู้รับฯ มีโรค
ประจําตัวให้
ประสานเจ้าหน้าที่
พยาบาลขอรับยา
ตามจํานวนวันลา
- กรณีญาติมารับ
ให้ญาติลงลายมือ
ชื่อและสถานที่
ติดต่อในแบบฟอร์ม
ลาเยี่ยมบ้าน
- กรณีขาดการ
ติดต่อเป็นระยะ
เวลา 15 วัน
1. ดําเนินการติดต่อ
ผู้รับฯ ตามที่อยู่ที่
แจ้งไว้ในใบลาเยี่ยม
บ้านเมื่อมีความ
ประสงค์จะอยู่กับ
ครอบครัว ให้ผู้รับฯ
เขียนจดหมาย
ลาออกแจ้งสถาน
สงเคราะห์
2. ไม่สามารถ
ดําเนินการติดต่อได้
ภายในระยะเวลา 3
เดือนให้ดําเนินการ
จําหน่ายชื่อผู้รับฯ
จากทะเบียน
- อนุโลมในกรณีที่
หน่วยงานได้รับแจ้ง
ขอลาต่อ

ภาคผนวก ง

๙๗

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสังเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6 การลากลับจาก - ผู้ดูแลประจําการและเจ้าหน้าที่พยาบาล
การเยี่ยมบ้าน
สังเกตพฤติกรรมผู้รับฯ และแจ้งให้นักสังคมฯ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
- นักสังคมฯ สอบถามข้อมูลและสังเกต
พฤติกรรม ผู้รับฯ
- บันทึกข้อมูลรับกลับจากเยี่ยมบ้านและ
ลงสถิติประจําวัน
- เจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องการขอลาออกของผู้รับฯ
3. การพ้นสภาพ
ต่อนักสังคมฯ
ผู้รับบริการ
- จัดให้ผู้รับฯ และผู้ขอรับตัวลงลายมือชื่อ
4.1 กรณีลาออก
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือใบแบบฟอร์มการลาออก
- เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต
- ประสานเจ้าหน้าที่พยาบาลกรณีผู้รับฯ
มีโรคประจําตัวเรื้อรังและต้องรับยาอย่าง
ต่อเนื่องให้สรุปผลการดําเนินการรักษา
พยาบาลและแจ้งให้ญาติผู้รับฯ ทราบ เพื่อให้
ดูแลรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- จําหน่ายผู้รับฯ ทางทะเบียนและบันทึก
ข้อมูลในสมุดจําหน่ายผู้รับฯ และลงสถิติ
ประจําวัน
- ประสานคณะกรรมการ เพื่อส่งคืนทรัพย์สิน
ให้กับผู้รับฯ
- รายงานให้กรมฯ ทราบ
4.2 กรณีส่งไปรับการ - เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์เรื่องการขอย้าย
สถานสงเคราะห์ของผู้รับฯ ให้นักสังคมฯ ทราบ
สงเคราะห์ที่สถาน
- เสนอเรื่องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเรื่อง
สงเคราะห์หรือ
ขอส่งตัวผู้รับฯ นักสังคมฯ
สถานพยาบาลอื่น
ตามความเหมาะสม - ประสานส่งตัวผู้รับฯ และหลักฐานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานคณะกรรมการเพื่อส่งคืนทรัพย์สิน
ให้กับผู้รับฯ
- จัดส่งตัวผู้รับฯ ตามกําหนดเวลา
- จําหน่ายผู้รับฯ ทางทะเบียนและลงสถิติ
ประจําวัน
- รายงานให้กรมฯ ทราบ
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30 นาที

หมายเหตุ

1 วัน

3 วันทําการ
- ผู้รับฯ มีความ
ประสงค์ขอย้าย
สถานสงเคราะห์
เพื่อกลับภูมิลําเนา
เดิมหรืออยู่ใกล้ญาติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานสังคมสังเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การติดตามผล
- สํารวจรายชื่อผู้รับฯ ที่พ้นการสงเคราะห์
ภายหลังการพ้นการ - นักสังคมฯ ดําเนินการติดตามผลผู้รับฯ
สงเคราะห์
ที่พ้นการสงเคราะห์ โดยการติดต่อทาง
จดหมาย โทรศัพท์ หรือการเยี่ยมบ้าน
ตามความเหมาะสม
- รายงานให้ส่วนกลางทราบ
6. ผู้รับบริการพลัด - รับแจ้งเหตุหรือพบเห็นการหลบหนีของ
หลง (หลบหนี)
ผู้รับฯ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
- ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกติดตามผู้รับฯ
ที่หลบหนี
- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนเพื่อสืบหา
- ติดต่อญาติหรือผู้นําส่งกรณีมีที่อยู่
- จําหน่ายผู้รับฯ จากทะเบียนและลงสถิติ
ประจําวัน
- บันทึกข้อมูลสาเหตุที่จําหน่ายในระบบ
ทะเบียนประวัติ
- ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงในรูป
คณะกรรมการ
- รายงานผลให้กรมฯ ทราบ
7. ผู้รับบริการถึงแก่ - รายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นโดยทันที
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อชันสูตร
กรรม
7.1 กรณีถึงแก่กรรม พลิกศพเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 24 ชั่วโมง
ในสถานสงเคราะห์
- แจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่
และเป็นการตาย
หลังจากได้รับผลการชันสูตรพลิกศพ
โดยธรรมชาติ
เพื่อออกใบมรณบัตร/หนังสือรับรองการตาย
และมอบให้ญาติต่อไป
- แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่รู้จักของผู้ตาย
ทราบเพื่อรับศพและทรัพย์สินของผู้ตายไป
ดําเนินการ
- ประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับศพ
ไปดําเนินการ (ในกรณีอุทิศร่างกายให้กับ
โรงพยาบาล)
- จําหน่ายผู้รับฯ ทางทะเบียนและลงสถิติ
ประจําวัน

ระยะเวลา
1 เดือน

หมายเหตุ

5 วันทําการ

- ในกรณีที่ไม่
สามารถติดตามผู้รบั ฯ
ได้ภายใน 3 เดือน
ให้ดําเนินการ
จําหน่ายผู้รับฯ

1 วัน

- ดําเนินการตาม
ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์
ว่าด้วยการปฏิบัติ
กรณีผู้รับฯ ถึงแก่
ความตาย พ.ศ.
2525 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 21) พ.ศ.
2542 เฉพาะกรณี
ที่ 1 และ 2
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๙๙

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสงเคราห์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อมูลสาเหตุการตายและ
การจําหน่ายลงในระบบทะเบียนประวัติและ
สถิติประจําวัน
- รายงานให้กรมฯ ทราบ
7.2 กรณีผู้รับฯถึงแก่ - รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบโดย
กรรมโดยผิดธรรมชาติ ทันที
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อชันสูตร
พลิกศพเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 24 ชั่วโมง
- มีหนังสือแจ้งการตายต่อนายทะเบียน
ท้องที่ หลังจากได้รับผลการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อออกใบมรณบัตร/หนังสือรับรองการตาย
และมอบให้ญาติต่อไป
- แจ้งญาติหรือบุคคล ซึ่งผู้ตายรู้จักที่
สามารถติดต่อได้ เพื่อรับศพและทรัพย์สิน
ของผู้ตายไปดําเนินการ
- บันทึกข้อมูลสาเหตุการตายและ
การจําหน่ายลงในระบบทะเบียนประวัติและ
สถิติประจําวัน
- ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุ
การตายที่ผิดธรรมชาติในรูปคณะกรรมการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานให้ส่วนกลางทราบถึงสาเหตุ
การตายโดยละเอียด
7.3 กรณีถึงแก่กรรม - รายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นโดยทันที
ที่โรงพยาบาล
- มีหนังสือมอบอํานาจในการจัดการศพ
ให้กับโรงพยาบาล
- แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่รู้จักของผู้ตาย
ทราบเพื่อรับศพ และทรัพย์สินของผู้ตายไป
ดําเนินการ
- บันทึกข้อมูลสาเหตุการตาย และ
การจําหน่ายลงในระบบทะเบียนประวัติ
- แจ้งผู้ดูแล ประจําอาคารทราบ
- รายงานให้กรมฯ ทราบ
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1 วัน
1 วัน

หมายเหตุ

- กรณีเร่งด่วนควร
แจ้งทางโทรศัพท์
- หากไม่สามารถ
รายงาน
รายละเอียดได้
ทันทีในเบื้องต้นให้
รายงานเพื่อทราบ
ไว้ชั้นหนึ่งก่อน

2 วัน
1 วัน
1 วัน

1 วัน

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานสังคมสังเคราะห์
8. งานวิชาการ
สังคมสงเคราะห์
8.1 การจัดทําสถิติ
รายงานและการ
ประมวลผล

8.2 การจัดระบบ/
ทิศทาง/แผนงาน/
และรูปแบบในการ
พัฒนางาน

8.3 การจัดทํา
แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดทําทะเบียนประวัติและจัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้นของผู้รับบริการที่รับใหม่ในรอบ
1 เดือน
- จัดทําสถิติแยกประเภทและ
ความเคลื่อนไหวของผู้รับฯ ประจํา
- จัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและบริการ
ต่างๆ แก่ผู้รับฯ ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กําหนด
- จัดเก็บข้อมูลสาเหตุการจําหน่ายผู้รับฯ
ประเภทต่างๆ
- รายงานให้กรมฯ ทราบตามประเภทของเรื่อง
- ประมวลผลข้อมูลเพื่อการประสานงาน
และเผยแพร่
- ศึกษาวิเคราะห์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง และนโยบายกรม เพื่อใช้เป็นกรอบ
และทิศทางการวางแผนการดําเนินงานของ
หน่วยงาน
- จัดทําแผนงานหลักของหน่วยงาน
- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ที่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
- ศึกษาและทบทวน กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
และเสนอแนะแนวทาง/มาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
ทํางานเป็นระยะ
- ศึกษาวิจัย/จัดทําเอกสารวิชาการ/คิดหา
รูปแบบในการพัฒนางานและบริการด้าน
สังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของผู้รับฯ
- จัดทําแผนงานและโครงการให้สอดคล้อง
กับแผนชาติ และนโยบายของรัฐในทุกระดับ
ตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้รับฯ
- เสนอขออนุมัติดําเนินการตามแผนงาน/

ระยะเวลา
15 นาที/ราย

หมายเหตุ
- ประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

30 นาที
30 นาที
1 ชม.
1 วัน/เรื่อง
1 วัน
1 เดือน

-

1 เดือน
ตลอดปี
อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน

1 เรื่อง/ปี
3 วันทําการ
1 สัปดาห์
1 วัน

ภาคผนวก ง ๑๐๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานสังคมสังเคราะห์

9. การบริหารงาน
สังคม
9.1 การสร้าง
และพัฒนาทีมงาน

9.2 การระดม
และจัดหาทรัพยากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
- ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการให้กรมฯ ทราบ
- พิจารณาคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาร่วมเป็นทีมงาน
- จัดทํารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน
และเหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
- จัดประชุมเพื่อให้ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งมอบหมายงาน
- จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็น
ระเบียบ และทันสมัยตามหลัก 5 ส.
- ส่งเสริมโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
ในทีมงานได้พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ทั่วถึงและต่อเนื่อง
- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับบริการ
- สํารวจดูทรัพยากรที่มีความขาดแคลน
- วางแผนในการระดมและจัดหาทรัพยากร
- จัดทําโครงการรณรงค์หาทุนและทรัพยากร
ทั้งภายในและภายนอก โดยประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานและ
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
- รวบรวมและจัดสรรทรัพยากรสนันสนุน
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ตามความเหมาะสมและลําดับความสําคัญ
- ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากร
ในโครงการต่างๆ
- รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ

๑๐๒ ภาคผนวก ง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 เดือน
1 วัน
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

อย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง
3 เดือน
4 ครั้ง/คน/ปี
โดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน
2 วันทําการ
1 วัน
2 วันทําการ
2 สัปดาห์

1 เดือน
1 วัน

- ครั้งแรกที่เริ่ม
ดําเนินการตาม
หลักการ 5 ส. ใช้
เวลาไม่เกิน 3 เดือน
หลังจากนั้นให้มีการ
จัดระเบียบอย่าง
ต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
1. กระบวนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์
(Medical
Rehabilitation)

2. กระบวนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคม

งาน
1.1 การตรวจวินิจฉัยประเภทความเจ็บป่วย
ความบกพร่องทางกาย/จิต
- ส่งผู้รับฯ ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- จัดทําประวัติสุขภาพการตรวจและ
บําบัดรักษาผู้รับฯ ทุกคน
1.2 การคัดแยกผู้รับฯ
- จัดกลุ่มคัดแยกผู้รับฯ ที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เจ็บป่วย หลงลืม และไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
1.3 การทําจิตบําบัด
- ให้คําแนะนําปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
- จัดทํากิจกรรมเพื่อบําบัดและฟื้นฟู
1.4 การทํากิจกรรมบําบัด
- จัดกิจกรรมเพื่อฝึกการทํางานของกล้ามเนื้อ
และความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
2.1 การจัดกิจกรรมทางสังคม
- จัดกิจกรรมทางสังคมในโอกาสพิเศษต่างๆ
- ส่งผู้รับฯ ออกร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่น
หรือชุมชนนอกสถานสงเคราะห์
2.2 การส่งผู้รับฯ กลับไปอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน
- จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนคืน
สู่ครอบครัว
- ส่งผู้รับฯ กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชน
- การติดตามและประเมินผลการส่งกลับ
- เยี่ยมเยือนสอบถามสภาพความเป็นอยู่และ
ปัญหาอุปสรรคของผู้รับฯ
2.3 การจัดเตรียมข้อมูลความรู้สื่อต่างๆ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และเท่าทันข้อมูล
ข่าวสารของสังคม
- จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อต่างๆ เพื่อ
เป็นแหล่งของข่าวสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 วัน/คน
30 นาที/คน
15 นาที/คน
30 นาที/คน
60 นาที/คน
1 ชม./ครั้ง
4 ชม./วัน

- ต้องใช้บุคลากรที่
มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ต้องใช้บุคลากรที่
มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

(ระยะเวลาขึ้นอยู่
กับลักษณะของ
กิจกรรม)

6 เดือน/คน
1-2 วัน
30 นาที/คน
1 วัน/คน

ตลอดปี

ภาคผนวก ง ๑๐๓

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

งาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

และหนังสือพิมพ์
- จัดให้มีห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
หนังสือต่างๆ เพื่อสามารถใช้บริการค้นหา
ความรู้ในด้านต่างๆ ได้

• การประสานการจัดบริการผู้สูงอายุ
ระบบและวิธีการให้บริการผู้สูงอายุข้ามพื้นที่จังหวัดหลังจากการถ่ายโอนภารกิจ
1. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน
การเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ และบ้านพักฉุกเฉิน ข้อ 9 ระบุว่าการเข้าอยู่ใน
สถานสงเคราะห์หรือบ้านพักฉุกเฉินให้ดําเนินการดังนี้
(1) ในกรุ งเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัค รที่ สํานักงานพัฒนาสั งคมและสวัสดิ การ
กรุงเทพฯ (1-8)
(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
หรือสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ให้ ผู้ ป กครองสถานสงเคราะห์ หรื อ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ มี อํ า นาจในการอนุ ญ าต
ให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในหน่วยงานนั้นๆ
เมื่อถ่ายโอนงานแล้วภารกิจการรับผู้สูงอายุเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์ควร
เพิ่มการเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ และบ้านพักฉุกเฉินให้ดําเนินการ
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครที่สํานักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
และสํานักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ
(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
2. การดําเนินการรับผู้สูงอายุเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ กรณีที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มี
สถานสงเคราะห์ตั้งอยู่ ผู้ปกครองฯ สามารถพิจารณารับผู้สูงอายุได้
3. ผู้ สู ง อายุป ระสบความเดื อ ดร้อ นในจั งหวัด ที่ไ ม่มี ส ถานสงเคราะห์ ให้อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดจัดหาสถานที่พักชั่วคราวให้ และดําเนินการส่งผู้สูงอายุต่อไปยังสถานสงเคราะห์คนชรา
ใกล้เคียง โดยประสานกับสถานสงเคราะห์ ก่อนดําเนินการส่งตัว
4. กรณีรับผู้สูงอายุ เจ็บป่วย หรือนักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับพยาบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล ให้หน่วยงานที่นําส่งดําเนินการส่งไปรับการรักษาก่อนจน
อาการหายเป็นปกติ แล้วแจ้งให้สถานสงเคราะห์เตรียมรับตัวเมื่อสิ้นสุดการรักษา
๑๐๔ ภาคผนวก ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5. สถานสงเคราะห์ทุกแห่งต้องสามารถรับผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนที่มีภูมิลําเนา
ในพื้นที่อื่นๆ ได้
6. สถานสงเคราะห์ทุกแห่งต้องรับผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนที่หน่วยงานอื่นๆ ส่งมา
7. หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ ป ระสบปัญ หาความเดื อดร้อ นในเบื้อ งต้น และส่ งต่ อภู มิลํา เนาตามความสมัค รใจหรื อ
ส่งสถานสงเคราะห์ในพื้นที่
8. ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านให้ย้ายจากต้นทางออกจากทะเบียนบ้านเดิม เข้าไปอยู่
ในสถานสงเคราะห์นั้นๆ
9. กรณีผู้สูงอายุไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หน่วยงานผู้นําส่งต้องจัดหาทะเบียนราษฎร์
ก่อนนําส่ง เพื่อจัดทําบัตรทองในการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10. การตรวจสุขภาพร่างกายต้องตรวจว่ามีโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ มิใช่มีใบรับรองแพทย์
เพื่อประกอบหลักฐานครบเท่านั้น
11. ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคทางจิต ประเภทต้องส่งไปบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางก่อน
ที่จะส่งให้สถานสงเคราะห์คนชรารับตัว
12. การส่ ง ผู้ สู ง อายุ เ ข้ า รั บ การสงเคราะห์ ใ นสถานสงเคราะห์ จะเป็ น ทางเลื อ กในการ
แก้ปัญหาวิธีสุดท้าย
13. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ต้องรับผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เข้าพักเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์คนชรา
ในภูมิภาคต้องประสานกับศูนย์ก่อนดําเนินการส่งตัว
14. สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสั งคมผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติงานบริ การ
ผู้สูงอายุในชุมชน
15. สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ต้องประสานกับเครือข่าย
ในการจัดบริหาร
16. การดํ า เนิ น การส่ ง ต่ อ ผู้ สู ง อายุ เข้ า รั บ การสงเคราะห์ ใ นสถานสงเคราะห์ ค นชรา
ให้หน่วยงาน ผู้ส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ภาคผนวก ง ๑๐๕

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

• เขตพื้นที่จังหวัดที่ให้บริการผู้สูงอายุเข้ารับการสงเคราะห์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

สถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 (ญ)
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อลําไยอุปถัมภ์) (ญ)

พื้นที่รับผิดชอบ

กรุงเทพฯ
กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี,
เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,
สมุทรสงคราม
สถานสงเคราะห์คนชราจันทบุรี (ช, ญ)
จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง,
ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว,
นครนายก, ฉะเชิงเทรา
สถานปฏิบัติคนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก (ช, ญ) ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ( ช, ญ) เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา,
แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน, ลําปาง, ลําพูน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตัง (ช, ญ)
ตรัง, พัทลุง, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี,
นราธิวาส, สตูล
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (ช, ญ)
นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี,
ปทุมธานี, สมุทรปราการ
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชบุรี
นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี,
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) (ญ)
ปทุมธานี, สมุทรปราการ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์,
(โพธิ์กลาง) (ช, ญ)
อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, ศรีสะเกษ,
ยโสธร
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์,
(วัดม่วง) (ญ)
อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, ศรีสะเกษ,
ยโสธร
สถานสงเคราะห์คนชราเขาบ่อแก้ว (ช,ญ)
นครสวรรค์, พิจิตร, กําแพงเพชร,
พิษณุโลก, อุทัยธานี, สุโขทัย,
เพชรบูรณ์, ตาก, อุตรดิตถ์
สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม (ช, ญ)
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์,
มุกดาหาร, นครพนม, ขอนแก่น,
อุ ด รธานี , หนองบั ว ลํ า ภู , หนองคาย,
เลย, สกลนคร
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (ช, ญ)
ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สระบุรี,
พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง

๑๐๖ ภาคผนวก ง

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

• รูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชรา
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไปดําเนินการ สําหรับปีงบประมาณ 2547
1. เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากปีงบประมาณ 2547 เงินงบประมาณ
ยังคงตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉะนั้น สถานสงเคราะห์คนชรา 13 แห่ง ที่ถ่ายโอนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทํารายงานเช่นเดิม สําหรับปีงบประมาณ 2548 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องตั้งงบประมาณรองรับงานสถานสงเคราะห์คนชรา
2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักบริการสวัสดิการสังคม มีเรื่องที่จะติดตาม ดังนี้
2.1 ติดตามการปฏิบัติงานจัดให้บริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด (มาตรฐานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, มาตรฐานกรมอาชีวอนามัย)
2.2 ประสานการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา (13 แห่ง)
2.3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
2.4 ติดตามปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลังการถ่ายโอน 6 เดือน/ครั้ง
3. การนิ เ ทศงานส่ ว นกลาง โดยสํ า นั ก งานบริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด หน่ ว ยสาธิ ต
การจัดกิจกรรมไปตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หน่วยงานละ 2 ครั้ง/ปี
4. การพัฒนาบุคลากร (โดยสํานักบริการสวัสดิการสังคม)
4.1 จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ 13 แห่ง 6 เดือน/ครั้ง
4.2 ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ 13 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง
5. การสํารวจความพึ งพอใจของผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ 13 แห่ ง เพื่อประเมิ น
คุณภาพของการให้บริการ กําหนดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ดําเนินการโดยสถานสงเคราะห์
6. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน เพื่อประเมินคุณภาพของการให้บริการ
กําหนดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ดําเนินการโดยสถานสงเคราะห์
7. การสุ่มตัวอย่างเลือกสถานสงเคราะห์ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกําหนด
6 เดือน/ครั้ง ดําเนินการโดย สํานักงานบริการสวัสดิการสังคม และสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการเขตพื้นที่

ภาคผนวก ง ๑๐๗

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

• การดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการผู้สูงอายุ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถประสานการปฏิบัติงานกับสถานสงเคราะห์ที่รับผู้สูงอายุในพื้นที่
กําหนดไว้รวม 15 แห่ง ดังนี้
สถานสงเคราะห์ที่รบั ผูส้ ูงอายุในพืน้ ทีท่ กี่ าํ หนดไว้
ที่
1.

สถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

ที่อยู่
69/4 หมู่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่
เขตบางแค กทม. 10160

2.

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

4641 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

3.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

4.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

5.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม

88 หมู่ 2 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
54/5 หมู่ 10 ต.ทุ่งเบญจา
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
1/1 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
25 หมู่ 13 ต.วัดสําโรง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
150/4 หมู่ 4 ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
583 ถ.โพธิ์กลาง ต.โพธิ์กลาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
38 ถ.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
277 หมู่ 8 ต.แวงนาง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
90 หมู่ 3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
60130
304 หมู่ 7 ต.สันมหาพน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
133 หมู่ 2 ต.ปากแจ่ม
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92000

6.

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
7. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อลําไยอุปถัมภ์)
8. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง
9. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์วัดม่วง
10. สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
มหาสารคาม
11. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว
12. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
13. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง

๑๐๘ ภาคผนวก ง

โทรศัพท์
0 2455 6318
0 2455 6309
F. 0 2455 6594
0 2246 8662
0 2245 5191
F. 0 2246 1942
0 3641 3706
0 3943 7269
F. 0 3943 7269
0 3425 5102
F. 0 3421 90265
0 3433 8412
0 3453 1441
F. 0 3453 1141
0 4424 2521
F. 0 4424 4300
0 4424 2490
F. 0 4425 9886
0 4327 1524
0 5620 4039
F. 0 5620 4000
0 5347 1491
F. 0 5347 1731
0 7521 2340
F. 0 7521 4883

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่
สถานสงเคราะห์
ที่อยู่
14. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก 44/1 หมู่ 4 ต.นาชะอัง
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
15. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสคุ ต
37/1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
0 7750 3464
F. 0 7750 2635
0 5525 8186

สถานสงเคราะห์ 7 แห่ง จะปรับเป็นสถาบันส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุประจําภาค
ทําหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลี้ยงให้กบั สถานสงเคราะห์ 13 แห่ง ตามพื้นทีร่ บั ผิดชอบทีก่ ําหนด
ที่
1.

สถานสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค

2.

สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

3.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

4.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรมั ย์

5.
6.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์เชียงใหม่
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ

7.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต

8.

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

ที่อยู่
81 หมู่ 15 ถ.เพชรเกษม กม.11
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
10160
200/11 หมู่ 2 ต.บ่อโพง
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
13260
40 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท
ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
หมู่ 6 บ้านโคกขีห้ นู ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
132 หมู่ 2 ต.ป่าคลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83000
2/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์
0 2413 1141
0 2455 1593
F. 0 2413 1140
0 3535 9277
0 3336 0377
0 3824 1121
0 3824 1759
0 4461 6761
F. 0 4461 7595
0 5327 8573
0 7321 2904
F. 0 7322 3218
0 7262 0046
F. 0 7626 0447
0 4333 2922
F. 0 4333 2922

ภาคผนวก ง ๑๐๙

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานในพืน้ ที่
ที่
1.

2.

สถานสงเคราะห์ที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจเป็น
สถาบันส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุประจําภาค
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
กรุงเทพมหานคร [กรุงเทพฯ + ปริมณฑล +
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตะวันตก)]

สถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศม์
จ.พระนครศรีอยุธยา [กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน+ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง]

๑๑๐ ภาคผนวก ง

องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. องค์การที่ดําเนินการให้บริการ
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุดินแดง
กรุงเทพมหานคร
4. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช
กุมารี (หลวงพ่อลําไยอุปถัมภ์)
จ.กาญจนบุรี
5. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช
กุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
จ.นครปฐม
6. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
จ.นครปฐม
1. องค์การที่ดําเนินการให้บริการ
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี
สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี นครสวรรค์
อุทัยธานี สุโขทัย เพชรบุรี ตาก
กําแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์
พิจิตร
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
จ.ลพบุรี
3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขา
บ่อแก้ว จ.นครสวรรค์
4. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ศรีสุคต จ.พิษณุโลก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่
3.

สถานสงเคราะห์ที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจเป็น
สถาบันส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุประจําภาค
สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง จ.ชลบุรี
[กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตะวันออก) ]

4.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
จ.เชียงใหม่ [กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน]

5.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรมั ย์ จ.บุรีรัมย์
[กลุ่มจังหวัดภาคคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง]
- ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6.

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ จ.ยะลา
[กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ตอนล่าง)]

องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. องค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง
ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
จ.จันทบุรี
1. องค์กรที่ดําเนินการให้บริการผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลําปาง
ลําพูน
2. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
จ.เชียงใหม่
1. องค์การที่ดําเนินการให้บริการ
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา
สุรินทร์ หนองบัวลําภู สกลนคร
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร
กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
มุกดาหาร อํานาจเจริญ นครพนม
บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี
หนองคาย เลย
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์ (วัดม่วง จ.นครราชสีมา)
3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์ (โพธิ์กลาง) จ.นครราชสีมา
4. สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
1. องค์กรที่ดําเนินการให้บริการผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
จ.ตรัง

ภาคผนวก ง ๑๑๑

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

ที่
7.

สถานสงเคราะห์ที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจเป็น
สถาบันส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุประจําภาค
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต จ.ภูเก็ต
[กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ตอนบน)]

องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. องค์กรที่ดําเนินการให้บริการของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่
พังงา ภูเก็ต
2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตัก จ.ชุมพร

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2546 เมื่อ 1 สิงหาคม 2546

๑๑๒ ภาคผนวก ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรณี ที่ ผู้ สู ง อายุ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ น ไม่ มี ที่ พั ก ชั่ ว คราว สามารถติ ด ต่ อ ผู้ สู ง อายุ
เข้าพักชั่วคราวได้ที่บ้านพักฉุกเฉินของบ้านพักเด็กและครอบครัวในพื้นที่ ดังนี้
บ้านพักฉุกเฉิน
1. บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี
3. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่
4. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต
5. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนราธิวาส
6. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์
7. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี
8. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
9. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสงขลา

สถานแรกรับเด็ก
1. สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท
2. สถานแรกรับเด็ก
3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ภาคตะวันออก

ที่ตั้งของสํานักงาน
บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
63/4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
2/47-48 ถ.ตรัง อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
หมู่ 6 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง
จ.นราธิวาส 96160
26/5 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
390 ถ.พลแผน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
ภายในนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
ภายในบริเวณศูนย์พัฒนานิคม
ภาคใต้ หมู่ 4 ถ.สงขลา-เกาะยอ
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ที่ตั้งของสํานักงาน
9 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
36 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
21150

โทรศัพท์
0-2245-9833
038-240220
038-240135
053-216459
076-214369
076-240140
073-618806
073-284122
056-345411
045-242641
042-237151
074-447034
074-333225

โทรศัพท์
0-2577-6571-2
0-2583-8345
043-431285
038-684102

ภาคผนวก ง ๑๑๓

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สงู อายุ

• กลไกการร้องทุกข์
ผู้สูงอายุที่ไม่มีหลักฐานบัตรประจําตัวไม่สามารถจําอะไรได้จะมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาล
เนื่องจากไม่สามารถทําบัตรประกันสุขภาพถ้วน (30 บาทรักษาทุกโรค) หน่วยงานต้องประสานกับ
หน่วยทะเบียนท้องที่ ถ้าหากไม่สามารถดําเนินการได้ หน่วยงานต้องจัดหางบประมาณส่วนนี้เพราะ
สถานสงเคราะห์ไม่สามารถตั้งงบประมาณค่ารักษาพยาบาลได้

• ข้อพึงระวัง เหตุที่ผิดบ่อยๆ วิธีการแก้ไข
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาพฤติ ก รรม ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บของสถานสงเคราะห์ มั ก จะขอย้ า ยสถาน
สงเคราะห์จากสถานสงเคราะห์ที่ตนเองสร้างปัญหาไปอยู่สถานสงเคราะห์อื่นที่ตนเองอยากจะไปหาก
จะลงโทษให้ออกจากสถานสงเคราะห์ก็ไม่มีที่อยู่ ทําให้ยากต่อการควบคุมไม่ให้ไปรบกวนผู้รับการ
สงเคราะห์ผู้อื่น
กรณีที่ผิดระเบียบร้ายแรงจนเป็นคดีอาญา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดําเนินการตามกฎหมาย

• การรายงานผลการปฏิบัติไปยังสํานักบริการสวัสดิการสังคม ในปีงบประมาณ 2547
1. การรายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด
1.1 แบบรายงานการจ่ายงบประมาณปี 2547
1.2 รายงานสถิติผู้รับการสงเคราะห์ 15 วัน
1.3 รายงานการรับใหม่-จําหน่ายออก
1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
1.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ประจําเดือน
1.6 รายงานข้อมูลด้านศักยภาพผู้รับฯ
1.7 แบบรายงานผลการดําเนินงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจําปี
2. การรายงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม
2.1 รายงานการจัดกิจกรรมให้ผู้รับฯ
2.2 รายงานบุคคลภายนอก จัดกิจกรรมให้ผู้รับฯ
2.3 รายงานผู้รับฯ ถึงแก่กรรม
2.4 รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจําเดือน
2.5 รายงานการประชุมผู้รับการสงเคราะห์
2.6 รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
2.7 รายงานการดําเนินงานโครงการต่างๆ
2.8 รายงานเรื่องอื่นๆ
หมายเหตุ รายงานทุกเดือน

๑๑๔ ภาคผนวก ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก จ
ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์บริการทางสังคมผูส้ ูงอายุ *
การบริหารงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ได้กําหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุไว้ดังนี้

• ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่เป็นเอกเทศ
2. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุที่เป็นเอกเทศ เป็นบริการประเภทหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่กับครอบครัว ผู้สูงอายุสามารถมาใช้บริการด้านต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดให้มีขึ้นโดยมีการดําเนินงาน
ในขณะนี้ 4 รูปแบบ คือ
1.1 การให้บริการภายในศูนย์ ผู้สูงอายุจะมาใช้บริการต่างๆ แบบไป-กลับ
1.2 การออกหน่ วยเคลื่อนที่ ผู้สูงอายุ ใ นชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมเยียน ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
1.3 บ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการสําหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว โดยจะรับอุปการะให้ความช่วยเหลือในบ้านพักเป็นระยะเวลาไม่เกิน
15 วัน ก่อนจะดําเนินการด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
1.4 การส่งเสริมการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของชุมชน

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เล่ม 1 (www.dloc.pom.go.th)

ภาคผนวก จ ๑๑๕

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

• โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน
ศูนย์บริการฯ และฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
1. ฝ่ายบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป และงานบริการเลี้ยงดู ผู้รับบริการ
2. ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับฯ การบริการด้าน
กายภาพบําบัด การรักษาพยาบาล งานอาชีวบําบัด งานสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา งานนันทนาการ
การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ภ าคเอกชน และงานวิ ช าการสั ง คม
สงเคราะห์

• ภารกิจของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
1. ฝ่ายบริหารของศูนย์
1.1 งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ
การเงินและบัญชี พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ เวรยาม การประชาสัมพันธ์ การรับบริจาค สถิติ
การจัดประชุม และงานอื่นๆ ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
1.2 งานบริการ รับผิดชอบดูแล เลี้ยงดูและบริการผู้รับการสงเคราะห์ (บ้านพัก
ฉุกเฉิน) ด้านปัจจัยสี่ การรักษาระเบียบวินัยของผู้รับการสงเคราะห์ และศึกษาสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้รับฯ เพื่อรายงานนักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้รับฯ แต่ละราย
2. ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
รับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์และงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ ทั้งการฟื้นฟู
ด้านการแพทย์ ฟื้นฟูทางจิตใจ และฟื้นฟูทางสังคม การบริการด้านกายภาพบําบัด การรักษาพยาบาล
อาชีวบําบัด การจัดทะเบียนผู้รับบริการ การจัดนันทนาการ การให้ความรู้ด้านต่างๆ การจัดกิจกรรม
ตามความสนใจของสมาชิก ประสานงานกับนักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัดพยาบาล หน่วยงานอื่นๆ
และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิชาการสังคมสงเคราะห์

• แนวทางปฏิบัติในการรับผู้สูงอายุเข้ารับบริการในศูนย์ฯ
การรับผู้สูงอายุเข้าใช้บริการในศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ใช้ระเบียบกรมพัฒนา
สั งคมและสวั สดิ การว่ าด้ วยการให้ บริ การผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 เป็ นระเบี ยบในการปฏิ บั ติ งานและศู นย์ ฯ
สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมฯ กําหนด เพื่อให้เกิดความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุได้
โดยมีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

๑๑๖

ภาคผนวก จ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับผู้สูงอายุเข้ารับบริการในศูนย์ฯ
- ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ รับผู้สูงอายุที่มาติดต่อ
- หน่วยงานอื่นส่งมารับการสงเคราะห์ชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา
- หน่วยงานส่งมาเพื่อรอส่งต่อเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริง พิจารณาคุณสมบัติ ความจําเป็น
ไม่มีที่อยู่อาศัย (บ้านพักฉุกเฉิน)
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
- รับเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน
ปฐมนิเทศแจ้งระเบียบของผู้รับ
การสงเคราะห์
- จัดทําทะเบียนประวัติ
(แบบข้อมูลทะเบียนประวัติ)
ผู้รับการสงเคราะห์
- ส่งเข้าพักในอาคารพัก
- แจ้งผู้ดูแลประจําอาคาร และ
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและ
ความจําเป็นที่ผู้สูงอายุแต่ละคน
ต้องการรับบริการ
- เบิกของใช้ประจําตัวผู้สูงอายุ
ให้กับผู้สูงอายุ
- ลงทะเบียนผู้สูงอายุ บ้านพัก
ฉุกเฉิน

งานจัดบริการผู้สูงอายุในชุมชน
- ประสานกับผู้นําชุมชนในพื้นที่
- ประชุมร่วมกันในการจัดกิจกรรม
- วางแผนการจัดกิจกรรม
- จัดหาวิทยากรและผู้ปฏิบัติงาน
- หาวัสดุอุปกรณ์
- กําหนดวันจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุทราบ
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน
เวลา สถานที่กําหนด (คํานึงถึง
ความสะดวกของผู้รับบริการ)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
- รายงานผล

ใช้บริการภายในศูนย์ ไป-กลับ
- จัดทําทะเบียน
- แนะนําบริการ

- บันทึกชื่อและการใช้บริการ
ประจําวัน
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุตามแผนของศูนย์ฯ
- ให้คําปรึกษาแนะนํากรณี
ผู้สูงอายุต้องการปรึกษา
- รายงานผลการจัดบริการ
- ติดตามผลและเยี่ยมบ้าน
กรณีที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วย
หรือไม่มาใช้บริการเป็น
เวลานาน

- ผู้สูงอายุไปรับการรักษาตาม
แพทย์สั่งตามกําหนดเวลา
- จัดให้ผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรม
- สืบหาญาติ เยี่ยมบ้าน
กลับไปอยู่กับครอบครัว
- แจ้งญาติ
- ส่งผู้สูงอายุกลับบ้าน

สมัครเข้าสถานสงเคราะห์
- ประสานกับสถานสงเคราะห์ที่มีผู้สูงอายุมีภูมิลําเนา ทางโทรศัพท์
- ส่งหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สถานสงเคราะห์
- สถานสงเคราะห์ตอบรับ
ส่งผู้สูงอายุเข้ารัการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์

ภาคผนวก จ ๑๑๗

มาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

การให้บริการภายในศูนย์ฯ (เช้าไป-เย็นกลับ)
1. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
- รับสมัครผู้สูงอายุโดยการสัมภาษณ์ ทําประวัติ และลงทะเบียน
- ให้คําแนะนําเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- แนะนําผู้สูงอายุให้เพื่อนๆ รู้จัก
- สังเกตพฤติกรรม/ละลายพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
- เยี่ยมบ้าน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
- บันทึกประวัติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
- ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนต่างๆ
- รณรงค์หาทรัพยากร/วิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
- ศึกษา รวบรวม เผยแพร่งานด้านวิชาการสังคมสงเคราะห์
- ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
2. บริการด้านการรักษาพยาบาล
- ซักประวัติการเจ็บป่วย
- จัดทําทะเบียนประวัติการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา
- ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มาใช้บริการของศูนย์ฯ
- นําผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเกินความดูแลของศูนย์ฯ
- ติดต่อประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในการจัดบริการด้านรักษาพยาบาลที่ศูนย์ฯ
- ดูแลสุขาภิบาลและอนามัยในศูนย์ฯ
- ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้สูงอายุในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
- ให้สุขศึกษา ให้คําแนะนํา ดูแลเป็นพิเศษในรายที่ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพและ
สุขภาพจิต ให้บริการด้านรักษาพยาบาลเมื่อออกหน่วยเคลื่อนที่หรือเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุในชุมชน
3. บริการด้านกายภาพบําบัด
- ซักประวัติการเจ็บป่วย
- จัดทําทะเบียนประวัติการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการ
- ให้การรักษาทางกายภาพบําบัดแก่ผู้เจ็บป่วยตามคําสั่งแพทย์ และนักกายภาพบําบัด
- ให้คําแนะนําแก่ผู้สูงอายุในเรื่องการรับประทานยาควบคู่กับการรักษาทางกายภาพบําบัด
- ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แพทย์ที่ทําการตรวจทางกายภาพบําบัด
- ดูแลรักษาเครื่องมือกายภาพบําบัดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ

๑๑๘

ภาคผนวก จ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. บริการด้านอาชีวบําบัด
- ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ สู ง อายุ ไ ปฝึ ก อบรมตามศู น ย์ ฝึ ก อบรม หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากร
อาสาสมัครมาสาธิต
- รณรงค์หาวัสดุบริจาค เช่น เศษผ้าไหม เศษกระดาษสา หรือขอบริจาคจากผู้ร่วม
กลุ่มประดิษฐ์นั้นๆ
- นัดหมายกลุ่มให้ดําเนินงานกึ่งทางการให้เกิดความต่อเนื่อง มี ผลงานสามารถ
ชักชวนให้มีสมาชิกสนใจสมัครเพิ่ม
- ช่วยประชาสัมพันธ์หาตลาด หาวิธีนําเสนอผลงาน ทําเป็นของขวัญของรางวัลของ
ที่ระลึกสําหรับผู้เยี่ยมชมงาน ผู้บริจาค นํากลุ่มไปแสดงตามงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- แจ้ ง ผลดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ส่ ว นรวม เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ละกํ า ลั ง ใจ
ในกลุ่มอาชีวบําบัดอย่างสม่ําเสมอ
5. การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ
5.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
- หาข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม เช่ น ชื่อวัด สถานที่ สิ่ งแวดล้อม โดยรวม
ค่าใช้จ่ายตารางเวลา จุดประสงค์ การไปถือศีล ปฏิบัติธรรม
- แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- จั ด หาเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ วั ด /ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตต้ น สั ง กั ด จั ด
กิจกรรมนอกสถานที่ /หาทรัพยากร เช่ น พาหนะ เครื่องอุปโภค บริโภค
สนับสนุนระหว่างการจัดกิจกรรม/ดําเนินการตามแผน/สรุปประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์ผลให้สมาชิกศูนย์ฯ ทราบ
5.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนย์ฯ
- ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง สมาชิ ก เลื อ กหรื อ ยอมรั บ เป็ น ผู้ นํ า กิ จ กรรม
การสวดมนต์ไหว้พระ ทําสมาธิ กําหนดทําทุกวันราชการ เริ่มเวลา 09.00 น.
- นําสวดมนต์-ทําสมาธิและแผ่เมตตา
5.3 กิจกรรมฟังธรรมเทศนา
- นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงปาฐกถากรรม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- จัดสถานที่ ปัจจัย ภัตตาหาร และพาหนะรับพระสงฆ์
- ดําเนินการตามแผนที่กําหนด และสรุปประเมินผล
5.4 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา
- แบ่งกลุ่มงานให้ผู้สูงอายุรับผิดชอบ
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
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- ดําเนินกิจกรรมตามแผน และสรุปประเมินผล
กิจกรรมออกกําลังกาย
- ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้สูงอายุสนใจและออกกําลังกาย
- ติดต่อและเชิญผู้สูงอายุหรืออาสาสมัครเป็นวิทยากรนําการออกกําลังกาย
- จัดตารางเวลาที่แน่ชัด
กิจกรรมกลุ่มเสริมรายได้และกลุ่มสนใจ
- ประชาสัม พั นธ์ เนื้ อ หาประโยชน์ ตลอดจนผลที่ ได้ รั บ ของแต่ ล ะกิ จ กรรม
ให้สมาชิกทราบ และเกิดความสนใจ สมัครเข้ารวมกลุ่มด้วยตัวเอง
- ติดต่ออาสาสมัครเป็นวิทยากร
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมตามวันสําคัญและงานประเพณี
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการผู้บริหารชมรม หรือศูนย์ฯ (ถ้ามี)
เพื่อร่วมวางแผนกําหนดกิจกรรม
- แบ่งงานออกเป็นฝ่าย เพื่อช่วยกันรับผิดชอบปฏิบัติงาน
- ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสานชมรม (ถ้ า มี )
ติดต่อผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผน เมื่อพบปัญหาอุปสรรค
- ดําเนินงานตามแผนหลักที่วางไว้
- ประเมินผลรายงานต้นสังกั ด และสรุปผลที่รั บแจ้งสมาชิกผู้สูงอายุทราบ
เพื่อรับทราบผลสําเร็จของงาน
กิจกรรมนันทนาการกลุ่ม
- ศึกษาเกมส์/เพลง มาอธิบายให้ผู้สูงอายุฟัง
- หารางวัลเป็นสิ่งเสริมแรงกลุ่ม
- ชักชวนผู้สูงอายุให้สมัครใจเล่นเกมส์
- ดําเนินงานตามแผน
- สรุปผลกิจกรรมและข้อดีของกิจกรรมนันทนาการให้สมาชิกศูนย์ฯ ทราบ
กิจกรรมการออกค่ายผู้สูงอายุ
- รณรงค์หาทรัพยากรทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เงิน เป็นทุนดําเนินงานค่าย
- คัดเลือกและสมัคร ตั้งกรรมการผู้สูงอายุขึ้น เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่สุขภาพ
แข็งแรงเดินทางได้
- ประชุมเจ้าหน้าที่กําหนดสถานที่ กิจกรรมตามตาราง แต่ละวัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

• การติดตามและรายงานผล
1. การรายงานผลเป็นเอกสาร ผลการปฏิบัติงานปฏิบัติเช่นเดียวกับสถานสงเคราะห์คนชรา
เนื่องจากเงินงบประมาณยังคงตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉะนั้น ศูนย์บริการทางสังคม
ผู้ สู ง อายุ ที่ ถ่ า ยโอนไปสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ต้ อ งรายงาน
ตามแบบเดิม
2. การติ ดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดบริการของศูนย์บริ การทางสังคมผู้ สูงอายุ ฯลฯ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะติดตามเช่นเดียวกับงานสถานสงเคราะห์คนชรา (ใช้ฟอร์มเดียวกัน
กับสถานสงเคราะห์คนชรา)
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ภาคผนวก ฉ
การออกแบบสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ พั ก อาศั ย สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ เป็ น เรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น
มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้กับ
ผู้สูงอายุ เพราะถ้าสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ก็จะลด
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจในการเคลื่อนไหว และลดภาระของผู้ดูแลอีกด้วย
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยควรคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. มีความปลอดภัยทางกายภาพ
ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ทางด้ า นร่ า งกายและสุ ข ภาพอนามั ย เนื่ อ งจาก
ผู้ สู ง อายุ มั ก เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ลื่ น ล้ ม เป็ น ประจํ า ดั ง นั้ น ควรมี ที่ พั ก เพี ย งพอแยกเป็ น สั ด ส่ ว น มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี มีระบบการป้องกันจากภายนอก เช่น เสียง สีที่ดี จัดให้มีแสง
สว่างเพียงพอบริเวณบันไดและทางเข้า มีราวจับในห้องน้ํา เพื่อป้องกันการลื่นไถล ปรับปรุงพื้นให้
เรียบเสมอกันไม่ลื่น โถส้วมให้เปลี่ยนจากนั่งยองเป็นนั่งราบพร้อมมีราวจับ สําหรับบันไดให้มีลูกนอน
เพิ่ ม จาก 25 เซนติ เ มตรเป็ น 30 เซนติ เ มตร ส่ ว นลู ก ให้ ล ดความสู ง จาก 18 เซนติ เ มตรเป็ น
15 เซนติเมตร และมีราวจับที่ได้มาตรฐาน มีสัญญาณฉุกเฉินหัวเตียง หรือห้องน้ํา สําหรับขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น
2. สามารถเข้าถึงได้ง่าย
บริเวณที่ผู้สูงอายุใช้ทํากิจวัตรประจําวัน เช่น จากห้องนอนไปยังห้องครัวหรือ
ห้องนั่งเล่น ควรมีทางลาดสําหรับรถเข็น ความสูงของตู้ที่ผู้สูงอายุสามารถหยิบของได้สะดวก หรือการ
จัดให้อยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ เช่น วัด โบสถ์ ห้องสมุด โรงละคร สถาบันเพื่อการศึกษา บริการด้าน
สุขภาพ อยู่ภายในระยะเวลาที่สามารถเดินถึงได้ และจัดให้ใกล้แหล่งระบบขนส่งมวลชน และใกล้
แหล่งชุมชนเดิม เพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยมเยียนได้สะดวก
3. สามารถสร้างแรงกระตุ้น
ควรคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่มีความน่าสนใจ โดยตกแต่งเลือกใช้สี
ที่เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอทําให้การใช้ชีวิตดูกระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า มีกําลังใจในการออกไป
พบปะพูดคุยกับคนในครอบครัว มีบริเวณที่นั่งทํางานฝีมือเล็กๆ น้อยๆ ได้ เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้อง
หมกตัวอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียว ได้พบปะกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ได้ก็ดี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถที่ก่อประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น จัดที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุไว้ใกล้กับโรงเรียนสอนเด็กเล็กหรือห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยืดเวลาที่ผู้สูงอายุ
สามารถที่จะดํารงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. ดูแลรักษาง่าย
บ้านสําหรับผู้สูงอายุควรออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย ควรเป็นบ้านเล็กๆ ถ้าเป็น
หลังใหญ่ควรออกแบบที่ง่ายและปลอดภัย พื้นบ้านไม่ควรปูพรม เพราะนอกจากจะอมฝุ่นแล้วยังดูแล
รักษายาก ถ้ าเป็นกระเบื้องก็ ต้องเลื อกชนิ ดที่ไม่ลื่น วัส ดุ ปูพื้นจําพวกไม้ แ ละทรายล้างเป็นวัส ดุที่
เหมาะสมที่สุด ส่วนพื้นที่เป็นบริเวณสวน สนามหญ้าก็ต้องคํานึงถึงเรื่องการดูแลรักษา ไม่ให้เป็นภาระ
ของผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านควรคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ห้องน้ํา เป็นห้องที่ผู้สูงอายุอาจจะประสบอุบัติเหตุได้ง่าย ห้องน้ําที่เหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้
• ไม่ควรอยู่ห่างจากห้องนอนผู้สูงอายุเกิน 9 ฟุต เพราะผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆ
มักจะมีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาจไม่สะดวกสําหรับการเดินทางไปห้องน้ํา แต่ถ้าอยู่ไกล
อาจแก้ปัญหาโดยการใช้กระโถน หรือหม้อนอนไว้ในห้องนอน
• ภายในห้องน้ําควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดินไปห้องน้ํา
• พื้นห้องน้ําควรปูด้วยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผ่นยางกันลื่น ไม่มีตะไคร่น้ํา
หรือเปียกชื้น ดังนั้น ควรแยกห้องอาบน้ําออกจากห้องส้วม เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีความจําเป็นต้อง
อาบน้ําบ่อยเพราะผิวหนังแห้ง แต่มักจะปัสสาวะบ่อย เพราะกระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลง ถ้าอยู่
รวมกับพื้นห้องน้ําที่เปียกจากการอาบน้ําจะทําให้หกล้มได้ง่าย และพื้นห้องน้ําควรลดระดับต่ํากว่าห้อง
อื่นๆ 3-5 ซ.ม. เพื่อป้องกันน้ําไหลออกจากห้องน้ําสู่ห้องอื่น โดยเฉพาะกรณีที่การระบายน้ําเสียไม่ดี
• อุปกรณ์ภายในห้องน้ํา
- ควรมีเก้าอี้สําหรับนั่งอาบน้ําโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการเหนื่อยง่าย
แต่ต้องเป็นเก้าอี้ที่ติดอยู่กับที่เพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ถ้าเป็นไปได้ควรผูกสบู่ติดกับเชือก เพราะข้อนิ้วมือผู้สูงอายุอาจจะแข็ง
ทําให้กํามือได้น้อยเมื่อผู้สูงอายุฟอกสบู่อาจหลุดจากมือ และต้องก้มเก็บมีโอกาสลื่นล้มได้ง่าย
- ควรใช้ ฝั กบั ว อาบน้ํ า เพื่ อ แทนการตั ก อาบด้ว ยขั น เพื่ อ ลดการใช้ แ รง
ในผู้สูงอายุที่เหนื่อยง่าย แต่ถ้าไม่มีควรใช้ขันที่มีน้ําหนักเบา ขนาดเล็ก
- โถส้วมควรเป็นโถนั่งจะดีกว่านั่งยอง เพราะมักจะปวดข้อ หรือข้อแข็ง
นั่งยองลําบาก แต่อาจใช้ Commode แทนได้
- ควรมีกระดิ่ง หรือโทรศัพท์ภายในห้องน้ํา เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน และไม่ควรใส่กลอนประตู
- ควรมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อมองเห็นสิ่งของภายในห้องได้ง่าย
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- สี ของฝาผนั ง และพื้ นห้ องควรเป็ นสี ตั ดกั น ตลอดจนเครื่ องสุ ขภั ณฑ์ อื่ นๆ
เช่น โถส้วม อ่างล้างหน้า ควรมีสีแตกต่างจากพื้นห้อง
2. ห้องนอน เป็นห้องที่ผู้สูงอายุใช้มากห้องหนึ่ง กรณีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ก็มักจะ
ใช้ห้องนี้เกือบตลอดเวลา ห้องนอนผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นล่าง ภายในควรจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้
• เตียงนอน ควรจัดวางในตําแหน่งที่ไปถึงได้ง่าย และควรจัดให้หัวเตียงอยู่
ทางด้านหน้าต่างโดยเฉพาะถ้าห้องนั้นมีแสงสว่างจ้าเข้าทางหัวเตียง ความสูงของเตียงอยู่ในระดับ
ที่ผู้สูงอายุนั่งแล้วสามารถวางเท้าได้ถึงพื้นในระดับตั้งฉากกับพื้น ที่นอนไม่ควรนุ่ม หรือแข็งเกินไป
เพราะจะทําให้ปวดหลังได้ และมีโต๊ะข้างหัวเตียงวางสิ่งของที่จําเป็นในตําแหน่งที่มือเอื้อมถึงได้ง่าย
• แสงสว่ า งภายในห้ อ งนอนมี เ พี ย งพอ สวิ ต ช์ ไ ฟเป็ น สี ส ะท้ อ นแสง
เพื่อสะดวกในการมองเห็นตอนกลางคืน และอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สูงหรือต่ําจนเกินไปที่จะเอื้อมมือ
ปิด-เปิดได้ อาจมีไฟฉายขนาดที่ พอเหมาะไว้ประจํา หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียง หรื อเทียนไข หรื อ
สูบบุหรี่เวลานอนอาจเกิดอัคคีภัยได้งา่ ย
• เก้ าอี้ นั่งสําหรับผู้สู งอายุต้องมีพนักพิง มีที่วางแขน ความสูงพอเหมาะ
เมื่อนั่งแล้วสามารถวางเท้าถึงพื้นหัวเข่าตั้งฉากกับพื้น กรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วย หรืออยู่โรงพยาบาล
ควรวางเก้าอี้ด้านเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการล้อมผู้สูงอายุเป็นวงกลม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการวิงเวียนจาก
การที่ต้องหันศีรษะไปคุยกับผู้มาเยี่ยม
• ตู้เสื้อผ้าไม่ควรสูงจนต้องปีน ถ้าจําเป็นต้องปีนเอาสิ่งของควรใช้ม้าต่อขา
ที่มั่นคง ไม่มีล้อเลื่อนและการวางสิ่งของถ้าของหนักควรอยู่ชั้นล่างสุด หรือตู้ไม่ควรต่ําเกินไปจนต้อง
ก้มตัวไปหยิบ
• ห้องนอนไม่ควรมีโทรทัศน์ เพราะจะรบกวนการนอนหลับพักผ่อนของ
ผู้สูงอายุ
• ถ้ามีแสงสว่างจ้าส่องเข้าในห้องควรใช้ผ้าม่านบังแสง หรือม่านชนิดปรับ
แสงจะป้องกันอาการปวดแสบตาได้
• ประตู หรื อ หน้ า ต่ า งที่ เ ป็ น กระจกใส ควรติ ด เครื่ อ งหมาย เพื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นกระจก ป้องกันการเดินชน
• ฝาผนังอาจติดรูปภาพที่มีความหมายสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อการระลึกถึง
ความหลัง ป้องกันภาวะซึมเศร้า
• สิ่งของที่ไม่จําเป็นไม่ควรนํามาวางในห้องนอน จะทําให้เป็นแหล่งสะสม
ของฝุ่นละออง และอาจทําให้ผู้สูงอายุเดินชนได้ แต่ถ้าวางโต๊ะ เก้าอี้ในห้องก็ควรหลีกเลี่ยงชนิดที่มี
ล้อเลื่อน ถ้าจะให้ดีของที่อยู่ในห้องควรแข็งแรง มั่นคงต่อการยึดเกาะของผู้สูงอายุ
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3. บันได เป็นบริเวณที่ผู้สูงอายุอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งถ้าไม่จําเป็นผู้สูงอายุที่
การทรงตัวไม่ดี หรือเป็นโรคหัวใจ โรคปอดที่มีปัญหาความทนในการทํากิจกรรมลดลงก็ไม่ควรขึ้นลง
บันได ลักษณะบันไดที่เหมาะสม มีดังนี้
• ราวบันไดควรมีรูปร่างทรงกลม 2 ข้าง เพื่อความสะดวกในการยึดเกาะ
มี แ ถบสี ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ บ อกตํ า แหน่ ง บนสุ ด หรื อ ล่ า งสุ ด และควรยาวกว่ า ตั ว บั น ไดเล็ ก น้ อ ย
เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มกรณีที่ก้าวผิด
• ความสูงของบันไดแต่ละขั้นไม่ควรเกิน 6 นิ้ว เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะ
เดินหลังค่อม เข่าและสะโพกมักงอเล็กน้อย เวลาก้าวเดินฝ่าเท้าจะระไปกับพื้น ก้าวขาได้สั้น ถ้าบันได
แต่ละขั้นสูงจะขึ้นบันไดลําบาก
• ขอบบันไดแต่ละขั้นควรติดวัสดุกันลื่น และมีแถบสีที่แตกต่างจากขั้นอื่น
เพื่อบอกตําแหน่งของขั้นแรก และขั้นสุดท้าย ตลอดจนสีของบันไดกับพื้นห้องไม่ควรเป็นสีเดียวกัน
• แสงสว่ า งบริ เ วณบั น ไดต้ อ งเพี ย งพอ มี ส วิ ต ซ์ ไ ฟทั้ ง ชั้ น บนและล่ า ง
ตามขั้นบันไดจะต้องไม่มีแสงสะท้อน หรือขัดจนเป็นเงามันอาจทําให้มีแสงสะท้อนทําให้ก้าวผิดขั้นได้
หรือเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
• ไม่วางสิ่งของใดๆ ตามขั้นบันได โดยเฉพาะบันไดขั้นบนสุดหรือล่างสุด
เช่น รองเท้า สัตว์เลี้ยง พรมเช็ดเท้า ซึ่งตามปกติพรมเช็ดเท้าที่ดีต้องเกาะกับพื้น ขอบพรมไม่สูง
4. พื้นห้อง ไม่ควรขัดจนเป็นมัน เพราะอาจเกิดแสงสะท้อนขัดขวางการเดินของ
ผู้สูงอายุ หรือลงน้ํามันจนลื่น ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อยป้องกันการสะดุดล้ม ปลั๊กไฟไม่ควรอยู่ต่ํา
ป้องกันการเดินชน สีของฝาผนังควรเป็นสีอ่อน และต่างจากสีของพื้นห้อง และไม่ควรมีธรณีประตู
แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ควรทําสีที่แตกต่างจากพื้นห้อง
5. ของใช้ ข้าวของเครื่องใช้ควรคํานึงถึงสี เนื่องจากสายตาของผู้สูงอายุมักจะ
มองเห็นสีสว่างได้ดีกว่าสีทึบ ดังนั้น ผู้สูงอายุจะมองเห็นสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ได้ดีกว่าสีเขียว สีม่วง
สีน้ําเงิน นอกจากนั้นน้ําหนักของสิ่งของก็ควรจะมีน้ําหนักเบา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
หยิบจับ ของใช้ผู้สูงอายุควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
• เสื้ อ ผ้ า ไม่ ค วรคั บ หรื อ หลวมเกิ น ไป โดยเฉพาะถ้ า สวมเสื้ อ ผ้ า รุ่ ม ร่ า ม
มีเชือกผูกอาจเกิดการเกาะเกี่ยวสิ่ งของหรือสะดุดล้มได้ง่าย ความหนาของเสื้อผ้าควรเหมาะกับ
ภูมิอากาศ เนื่องจากในวัยสูงอายุการระบายความร้อนไม่ดี และเสื้อผ้าไม่ควรหนักเกินไปจะทําให้
ผู้สูงอายุต้องรับน้ําหนักเสื้อผ้ามากอาจหอบเหนื่อยได้ง่าย
• รองเท้ า ที่ เ หมาะสมคื อ รองเท้ า หุ้ ม ส้ น ไม่ คั บ เกิ น ไปอาจทํ า ให้ เ จ็ บ เท้ า
เกิดบาดแผล หรือเป็นหูด-ตาปลาได้ ในขณะเดียวกันต้องไม่หลวมเกินไปเพราะทําให้การเดินไม่สะดวก
หกล้มได้ง่าย
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• แก้ วน้ํ า ถ้ วยชาม ควรเป็นชนิดที่มีหูจับ น้ําหนักเบา เลือกสีที่ ผู้สู งอายุ
มองเห็นได้ง่าย แก้วนม หรือแก้วน้ําดื่มไม่ควรจะเป็นสีใสเพราะมองยาก หรือแก้วนมที่ดีควรใช้สีตัดกับ
สีของนม เช่น นมสีขาวควรใส่ในแก้วสีเข้มจะทําให้ผู้สูงอายุทราบว่านมอยู่ในระดับใดของแก้ว
• ผ้าปูโต๊ะควรเป็นสีต่างจากแก้วน้ํา หรือจานชาม เพราะถ้าเป็นสีเดียวกัน
หมดผู้สูงอายุจะแยกสีไม่ออกว่าบนโต๊ะมีของวางอยู่
• ไม้เท้าควรมียางกันลื่นบริเวณปลายไม้ ความยาวอยู่ในระดับที่มือห้อยลง
ในท่าสบาย งอศอกเล็กน้อย ฝ่ามือวางบนหัวไม้เท้าพอดี
• โทรศัพท์ควรวางไว้ในตําแหน่งที่สามารถเอื้อมมือถึง กรณีหกล้มลงกับพื้น
จะได้ขอความช่วยเหลือได้ทันที และถ้าหกล้มอย่างเพิ่งลุกขึ้น ให้นอนนิ่งๆ ไว้ก่อน สํารวจดูว่ามีอะไร
หักบ้างหรือไม่ อาจใช้วิธีตรวจสอบจากความเจ็บปวดก็ได้ ถ้าแน่ใจว่าไม่มีอะไรหักจึงลุกขึ้น ถ้าสงสัย
ควรร้องขอความช่วยเหลือ หรือขยับตัวไปยังที่วางโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ อ้างอิงจากคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สงู อายุ
สํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงู อายุ
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ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริการท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

