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บทที่  3 
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 
 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ มาจากการประมวล
และสังเคราะหกรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุ และ 
ขอกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อสรุปเปนพื้นฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะหผูสูงอายุ โดยไดแบงเปน
ประเภทมาตรฐานดานตาง ๆ รวม 6 ดานดังนี้ 

3.1   มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ  
 3.1.2 บริการตรวจสุขภาพที่บาน 
 3.1.3 บริการใหความรู แนะนํา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีใหกับผูที่ดูแลผูสูงอายุ เชนการ
จัดโครงการฝกอบรมใหผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน 
 3.1.4 บริการตรวจสุขภาพประจําป  
 3.1.5 บริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคล 
 3.1.6 ออกบัตรประจําตัวใหกับผูสูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล ผูสูงอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงนั้น โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล 
ในที่นี้หมายถึงเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา
ดวยการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2535 
 3.1.7   การบริการทางการแพทยและการบริการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวก
และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 3.1.8    บริการชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
 3.1.9    การประกันสุขภาพ 
 3.1.10  บริการดานกายภาพบําบัด 

3.2   มาตรฐานดานรายได 
 3.2.1    จัดสวัสดิการดานรายไดแกผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีแหลงพึ่งพิงที่เพียงพอ 
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 3.2.2    สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน  
 3.2.3    การชวยเหลือคาครองชีพประจําวัน 
 3.2.4    จายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 
 3.2.5    การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 3.2.6    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 3.2.7  ใหสวนลดในรายการตาง  ๆเชน คาซื้อยา คาโดยสารรถสาธารณะ คาโรงแรม ภัตตาคาร 
กิจการดานบันเทิง และสถานที่ราชการ ไดแก พิพิธภัณฑ โบราณสถาน อุทยานแหงชาติ ฯลฯ 
ตลอดจน คาบริการดานทันตกรรม 
 3.2.8 ใหทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

3.3   มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
 3.3.1 บานพักคนชรา เปนบริการที่พักอาศัยที่จัดใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพรางกายและอารมณ ผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอื่นๆ อันเปนเหตุ
จําเปนที่ตองแยกออกจาก   ครอบครัว หรือผูมีรายไดนอย 
 3.3.2    สถานพยาบาล เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ตองการรักษาพยาบาลเปน
ประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด 
 3.3.3    บานพักคนชราที่ตองเสียคาบริการสวนหนึ่ง 
 3.3.4    บริการครอบครัวอุปการะ เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุที่อยูคนเดียว หรือไรที่พึ่ง 
 3.3.5    การจัดที่พักอาศัยและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
3.4   มาตรฐานดานนันทนาการ  
 3.4.1   การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลางขาวสาร แหลงพบปะสังสรรคของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาดานศาสนา ดานศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 3.4.3   ศูนยบริการผูสูงอายุ เพื่อใหการปรึกษาแกผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เปน
สถานที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา พักผอนหยอนใจ ทํางานอดิเรก เปนตน 
 3.4.4    สโมสรผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยรวมของผูสูงอายุในการพักผอน ออกกําลังกาย  
พบปะสังสรรค การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปญหา 
การบําเพ็ญประโยชนใหสังคม เชน สอนหนังสือ เลานิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ ตลอดจน 
การเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยและพิการ 
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 3.4.5    บริการนันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ  
 3.4.6    การจัดกิจกรรมนันทนาการรวมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุมเครือขาย 
 3.4.7    การทัศนศึกษาแหลงธรรมชาติ ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ 

3.5   มาตรฐานดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
 3.5.1    โอกาสในการศึกษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง เขาถึง 
ขอมูลขาวสารและบริการทางสังคม 
 3.5.2  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น 
 3.5.3    การสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี 
 3.5.4   จัดตั้งศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน โดยมี
ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

(1) การบริการภายในศูนย ไดแก บริการดานสุขภาพอนามัย กายภาพบําบัด 
สังคมสงเคราะห กิจกรรมเสริมรายได กิจกรรมเสริมความรู นันทนาการ และกิจกรรมดานศาสนา 
เปนตน  

(2) บริการหนวยเคล่ือนท่ี เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุในชุมชน โดยการออก
หนวยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา บริการดานสุขภาพอนามัย และบริการ
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

(3) บริการบานพักฉุกเฉิน เปนการบริการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหา
ความเดือดรอนเฉพาะหนาโดยการรับเขาบานพักในบานพักฉุกเฉินเปนการชั่วคราว  
 3.5.5    บริการดานศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจใหคนชราที่ไมมีญาติ 
 3.5.6    จัดฌาปนกิจสงเคราะห 
 3.5.7    ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกบุตร ซ่ึงเปนผูอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุที่เปนบุพการีและ
ไมมีรายได หรือมีรายไดนอยกวา 30,000 บาท (ซ่ึงขณะนี้กรมสรรพากรไดดําเนินการในสวน 
ดังกลาวแลว) 
 3.5.8    จัดใหมีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูสูงอายุ 
 3.5.9   สงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและตอเนื่องจนวาระ
สุดทายของชีวิต 
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 3.5.10 รณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 
 3.5.11 สงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ 
 3.5.12  สงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ โดยการใหความรู
และขอมูลแกผูดูแลผูสูงอายุเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
 3.5.13  บริการดานกฎหมาย เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการ 
 3.5.14  การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
 3.5.15  การใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทาง 
การแกไขปญหาครอบครัว 

3.6   มาตรฐานดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางดานสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่สุด โดย
เนนการใหบริการถึงบานและมีการสอดประสานกันระหวางบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดย
ครอบคลุมบริการดังตอไปนี้ 
 3.6.1   ศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 
 3.6.2   ศูนยดูแลผูสูงอายุในเวลากลางวัน 
 3.6.3   บริการเยี่ยมบาน 
 3.6.4   ระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 3.6.5   บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล 
 3.6.6   จัดตั้งระบบเฝาระวัง เกื้อกูล และดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน 
 3.6.7   จัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 3.6.8   ใหความรูความสามารถใหกับผูดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครผูดูแล 
 3.6.9   สนับสนุนใหผูสูงอายุมีเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 
 3.6.10 บริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุในการทํางานบาน
ตางๆ เชน การจายของ ทําความสะอาดบาน ประกอบอาหาร และการชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จะชวยให
ผูสูงอายุสบายขึ้น 


