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ค ำน ำ 

ตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2563 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ก ำหนดให้ 

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุท้ัง 12 แห่ง ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี ให้เป็นไปตำมภำรกิจของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 

ควำมมั่นคงของมนุษย์ 

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  

ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนงำนประจ ำปีงบประมำณเสร็จสิ้น เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประชำชนผู้สนใจท่ัวไป จะได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญของศูนย์

พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยผลส ำเร็จของกำร

ด ำเนินงำนในรำยงำนฉบับนี้เกิดจำกควำมร่วมมือในกำรท ำงำนของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี รวมไปถึงภำคีเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน  

และภำคประชำสังคมท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตลอดปีงบประมำณ 

2563 ท่ีผ่ำนมำ ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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“ผู้สูงอายุ อยู่เย็นเป็นสุข” 

 

 
 
 

1. จัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

3. พัฒนาองค์กรให้ เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุ

ระดับประเทศ 

 
 
 
 

1. เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัด 

   สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

3. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

 

 
 

 

1. ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ได้รับบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต 

2. เครือข่ายการท างานด้านผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีส่วน

ร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

3. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระดับประเทศ 

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

วัตถปุระสงค ์

เปา้หมาย 
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 F : Friendship               บริการด้วยความเป็นมิตร 

 A : Accountability                บริการด้วยจิตส านึกในหน้าท่ี 

 M : Moral                 บริการที่เป่ียมด้วยคุณธรรม 

 I : Integrity                 บริการด้วยส านึกท่ีดีงาม 

 L : Love and Care               บริการด้วยความรักและใส่ใจ 

 Y : Yes to all Responsibility    นี่คือความรับผิดชอบท้ังหมดของเรา 

 

 

 

1.ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน 

          (Social welfare services for older persons under institutional care center) 

2.ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน 

 (Social welfare services for older persons within communities center) 

3.ศูนย์การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาด้านผู้สูงอายุ 

(leaning and Counseling Center) 

4.ศูนย์บริการข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 

(Data Center) 

 

 
 
 

ค่านยิม 

ภารกจิ 
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กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ   
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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดิมใช้ชื่อ

ว่า“สถานสงเคราะห์คนชรา  บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2498 

นับเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งท่ีสองของประเทศไทย ถัดจากสถานสงเคราะห์คนชรา 

บ้านบางแค เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อรับอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุท่ีมีภูมิล าเนา  

ในจังหวัดภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู 

จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2546 ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานท่ีให้การดูแลผู้สูงอายุใน

รูปแบบสถานสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นงานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)” เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2548 โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 

7 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา แพร่  

และน่าน และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จึงได้เปลี่ยน 

สังกัดจากกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ มาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 

2558 

 
 
 
 

สังกดั 

ประวตัคิวามเปน็มา 
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Website :  www.thammapakorn.dop.go.th       

E-mail  :  thammapakorn@dop.mail.go.th  

Facebook : www.facebook.com/thammapakorncnx 

 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 

ที่ตัง้   :  เลขที่ 1 ถนนมูลเมอืง ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

          จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท ์: 0-5327-8573   

โทรสาร  : 0-5328-1206  
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1. นายเฉลียว รัตนวิชา 1  ตุลาคม 2498 – 30 มิถุนายน 2499 

2. นางอ าพัน สุวรรณประเทศ 1  กรกฎาคม 2499 - 25 กรกฎาคม 2519 

3. นายสมจิตต์ ปลั่งสมบัติ 11 ตุลาคม 2519 - 2พฤศจิกายน 2524 

4. นางสาวฐิติมา บุนนาค 3  พฤศจิกายน 2524- 22 มีนาคม 2530 

5. นายไพฑูรย์ ไชยวุฒิ  23 มีนาคม 2530 - 23 กรกฎาคม 2533 

6. นางสาวฐิติมา บุนนาค 24 กรกฎาคม 2533 - 30 ตุลาคม 2534 

7. นางสาวสุพรรณี สมุทรคุปติ์ 31 ตุลาคม 2534 - 5  พฤศจิกายน 2535 

8. นายสัจจา เกียรติบุตร 6  พฤศจิกายน 2535 – 31 ตุลาคม 2536 

9. นายไพโรจน์ มีเดช 1  พฤศจิกายน 2536 - 6 ตุลาคม 2537 

10. นางสาวอุตตราพร บุนนาค 7  ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2542 

11. นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล 1  ตุลาคม 2542 - 18 เมษายน 2543 

12. นายรังสรรค์ ศรีดาวเรือง 19 เมษายน 2543 - 30 กันยายน 2545 

13. นายธรรมนูญ อารีธรรม 25 พฤศจิกายน 2545 – 13 ตุลาคม 2551 

14. นางเพ็ชรรัตน์ ป้อมเย็น 20 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 

15. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์ 1  ตลุาคม 2552 - 30 กันยายน 2557 

16. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ 15 ตุลาคม 2557 - 10 มีนาคม 2560 

17. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา 12 เมษายน 2560 -  6 กุมภาพันธ์ 2563 

18. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล 2 เมษายน 2563 – 2 ตุลาคม 2563 

    

 

จากอดีตจนถงึปัจจุบนัมผีู้บรหิาร รวมทั้งสิน้ 18 ราย 
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ท าเนยีบบุคลากร 

นางสาวชลลดา  ชนะศรรีตันกลุ 

ผูอ้ านวยการศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นธรรมปกรณ์(เชยีงใหม)่

(เชยีงใหม)่ 

นางอจัฉร ี อบุลเขยีว 

หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป 

นางศภุกานต ์ อนิททุรพัย ์

หวัหนา้ฝา่ยพฒันาการสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุ

น.ส.ภธริา  กติตเิดชานนัท ์

หวัหนา้ฝา่ยวชิาการ 

นางยพุสนิ ี ใจค า 

หวัหนา้ฝา่ยพยาบาล 

งานการเงนิ บญัชแีละพสัด ุ

งานธรุการและการ

เจา้หนา้ที ่

งานอาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ 

เลขานกุาร 

งานสงัคมสงเคราะห ์

งานพีเ่ลีย้ง 

งานครวั/ซกัฟอก 

งานวชิาการ 

งานแผนงาน/โครงการ 

งานพยาบาล 
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 มีอัตราบุคลากร จ านวน 45 คน สามารถแยกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ข้าราชการ จ านวน 8 อัตรา ประกอบด้วย 

ท่ี ต าแหน่ง ระดับ จ านวน (คน) 

1 ผู้อ านวยการ ระดับต้น 1 

2 นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 2 

3 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 1 

4 พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 1 

5 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 

6 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด ช านาญงาน 1 

7 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ 1 

รวม 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูบคุลากร 

อตัราก าลัง 
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2. ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ต าแหนง่ จ านวน (คน) 

1 พี่เลี้ยง 1 

2 พนักงานประกอบอาหาร 1 

รวม 2 
 

3. พนักงานราชการ จ านวน 10 อัตรา ประกอบด้วย 

ท่ี ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

1 นักพัฒนาสังคม 2 

2 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 2 

3 พนักงานบริการ 2 

4 พี่เลี้ยง 3 

5 พยาบาลวิชาชีพ 1 

รวม 10 

 

4. ลูกจ้างมูลนิธิ จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ต าแหนง่ จ านวน (คน) 

1 มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ 

- พี่เลี้ยง 2 

- เจ้าหน้าที่รับบริจาค 1 

รวม 3 
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5. จ้างเหมาบริการ (งบด าเนินงาน) จ านวน 10 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ต าแหนง่ จ านวน (คน) 

1 ช่วยงานการเงิน 1 

2 ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 

3 ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 1 

4 ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 1 

5 งานบริจาค 1 

6 ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 2 

7 งานรักษาความปลอดภัย 2 

8 ช่วยประกอบอาหาร 1 

รวม 10 

 

6. จ้างเหมาบริการ (นอกงบด าเนินงาน) จ านวน 12 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ต าแหนง่ จ านวน (คน) 

1 ช่วยปฏิบัติพี่เลี้ยง 7 

2 ช่วยประกอบอาหาร 1 

3 งานซักฟอก 1 

4 ช่วยงานพยาบาล 1 

5 แม่บ้าน 1 

6 คนสวน 1 

รวม 12 
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ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ 

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามอายุและเพศ 

 
 
 
 
 

ล าดบัที ่ ระดบัการศกึษา 
เพศชาย 

(คน) 

เพศหญงิ 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1 ปริญญาโท - 4 4 

2 ปริญญาตรี 2 13 15 

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 1 3 

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 1 1 

5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 4 

6 มัธยมศึกษาตอนต้น - 10 10 

7 ประถมศึกษา 2 3 5 

รวม 10 32 42 

ล าดบัที ่ ช่วงอาย ุ
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญงิ (คน) 

รวม 

(คน) 

1 ต่ ากว่า 30 ปี 2 6 8 

2 31 - 40 ปี 2 9 11 

3 41 - 50 ปี 5 6 11 

4 51 - 60 ปี 1 11 12 

รวม 10 32 42 
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ท่ีมา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมปกครองhttps://dopa.go.th  ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ที ่
ประชากรรวม 

(คน) 

ขอ้มลูผูส้งูอายุ 

จ านวนผูส้งูอาย ุ(คน) คิดเปน็รอ้ยละ 

จังหวัดเชียงใหม่ 1,779,254 333,692 18.75 

จังหวัดล าพูน 405,075 92,945 22.94 

จังหวัดแพร่ 441,726 100,880 22.83 

จังหวัดพะเยา 472,356 99,116 20.98 

จังหวัดน่าน 478,227 93,659 19.58 

จังหวัดเชียงราย 1,298,304 225,862 17.39 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 284,138 33,067 11.63 

ขอ้มลูผูส้งูอายใุนเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
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ล าดบัที ่ อ าเภอ 
จ านวนชมรม 

(แหง่) 

จ านวนสมาชกิ 

(คน) 

1 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 78 7,945 

2 อ าเภอสันก าแพง 109 15,449 

3 อ าเภอดอยสะเก็ด 112 13,821 

4 อ าเภอแม่ออน 41 3,747 

5 อ าเภอแม่ริม 154 4,564 

6 อ าเภอแม่แตง 133 13,191 

7 อ าเภอสันทราย 107 7,469 

8 อ าเภอพร้าว 111 1,433 

9 อ าเภอสะเมิง 145 234 

10 อ าเภอเชียงดาว  98 3,434 

11 อ าเภอเวียงแหง 23 1,759 

12 อ าเภอไชยปราการ 40 4,492 

13 อ าเภอฝาง 119 1,500 

14 อ าเภอแม่อาย 104 4,532 

15 อ าเภอสารภ ี 100 3,854 

16 อ าเภอหางดง 120 2,768 

17 อ าเภอสันป่าตอง 97 2,356 

ข้อมลูชมรมผูส้งูอายจุงัหวัดเชยีงใหม่ 
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ท่ีมา : สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 อ าเภอแม่วาง 115 2,756 

19 อ าเภอดอยหล่อ 79 1,567 

20 อ าเภอจอมทอง 145 3,245 

21 อ าเภอแม่แจ่ม 67 1,245 

22 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 14 987 

23 อ าเภอฮอด 101 789 

24 อ าเภอดอยเต่า 65 1,658 

25 อ าเภออมก๋อย 34 934 

รวม 2,311 105,738 
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ล าดบัที ่ ชือ่สถานบรกิาร ที่ตัง้ ขอ้มลูการตดิตอ่ 

1 ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
และผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์
สซิ่งโฮม 

เลขที่ 171/26 ถ.เชียงใหม-
พร้าว หมู่ที่ 5  
ต าบลฟ้าฮ่าม  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  

คุณบุษรินทร์ ทองมี 
โทรศัพท์ : 08-1112-5750 
E-Mail : bussarint@yahoo.com 
Facebook : www.Facebook.com/ 
maejonursinghome 

2 พีดี เนอร์สซิ่งโฮม  
สาขา 1 

เลขที่ 234/47 หมู่บ้านศิริ
วัฒนานิเวศน์ ต าบลหนอง
หอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

คุณดี 
โทรศัพท์ :08-1366-7142,  
08-6544-3375  
www.pdnursinghome.com 
Email : 
pd_nursinghome@hotmail.com 

3 พีดี เนอร์สซิ้งโฮม  
สาขา 2 

107/44 ต าบลหนองผึ้ง  
อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 

คุณดี 
โทรศัพท์ 08-1366-7142, 
08-6544-3375 
www.pdnursinghome.com 
Email : 
pd_nursinghome@hotmail.com 

4 สถาบันแมคเคนเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ 
McKean 
Rehabilitation Center 

เลขที่ 68-69 หมู่ที่ 8 ถนน
เกาะกลาง ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณวริทธิ์ อนุชิราชีวะ 
โทรศัพท์ : 0-5312-4263 
โทรสาร : 0-5312-4264 
E-Mail : 
warit.mckean@gmail.com 
เว็บไซต์ : 
http://www.mckeanhosp. Org 

ขอ้มลูสถานบรกิารดแูลผูส้งูอายเุอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

http://www.pdnursinghome.com/
mailto:pd_nursinghome@hotmail.com
http://www.pdnursinghome.com/
mailto:pd_nursinghome@hotmail.com
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ล าดบัที ่ ชือ่สถานบรกิาร ที่ตัง้ ขอ้มลูการตดิตอ่ 

5 รัชรินทร์เฮลท์แคร์ 
เซอร์วิส 

เลขที่ 298/64 หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสัน
ทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 09-0674-1720 , 
0-5312-7432 
E-Mail : 
solomixwin@gmail.com 

6 ศูนย์พยาบาลพิเศษ 
พีพี โฮมเฮลท์ แคร์ 

เลขที่ 199/54 ถนนเชียงใหม่-
พร้าว ต าบลหนองจ๊อม  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 0-5385-2146 , 
0-5385-2143 , 08-1951-0212 
, 
08-1289-6142 , 08-5711-9664 
โทรสาร : 0-5385-2143 
E-Mail : pp.ploy@hotmail.com 

7 บ้านนี้มีรักษ์ 
Health Care 

เลขที่ 226 หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ไคร้หลวง ต าบลหนองจ๊อม 
อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 09-4635-3992 

8 บ้านมีสุข เนอร์ซิ่
งโฮม 
Baan Mee Suk 
Nursing Home 

เลขที่ 139/2 หมู่ที่ 6  
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 08-1603-0555 , 
08-0591-1777 
เว็บไซต์ : www.baanmeesuk-
nursinghome.com 
E-Mail : contact@ 
baanmeesuknursinghome. 
Com 

9 วิลลา มีสุข เรสซิ
เดนท์เซส 

เลขที่ 175 หมู่ที่ 6  
ถนนแม่โจ้-พร้าว ต าบลหนอง
หาร อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 08-9997-9711 , 
08-5504-7700 
โทรสาร : 0-5335-3793 

10 วีโว่ เบเน่วิลเลจ เลขที่ 93 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริม
คลอง  
ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอย
สะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ : 0-5349-6000 
โทรสาร : 0-5349-6004 
E-Mail : info@vivobene-
thailand.com 
เว็บไซต์ : www.vivobene.ch 

mailto:solomixwin@gmail.com
mailto:pp.ploy@hotmail.com
http://www.vivobene.ch/
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ล าดบัที ่ ชือ่สถานบรกิาร ที่ตัง้ ขอ้มลูการตดิตอ่ 

11 บ้าน I Care U  
รับดูแลผู้สูงอายุ 
เชียงใหม่ 

เลขที่ 157 หมู่ที่ 10 ต าบลร้อง
วัวแดง  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่  

โทรศัพท์ : 09-0916-1190 
E-Mail : 
bungkee15@gmail.com 
Facebook : https:// 
Facebook.com/icareuHome?
_rdr 

12 ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย
ระบบสมอง 
เส้นประสาท  
และคนชราเพื่อการ
ฟื้นฟูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
Neurosurgery 
And Elderly Care 
Center (NSAE 
Care Center) 

เลขที่ 168/21 หมู่ที่ 2 ต าบลป่า
บง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่  

โทรศัพท์ : 08-1882-9620 
08-1568-8878 
0-2583-6629 
โทรสาร : 0-5380-9054  

13 แคร์รีสอร์ท
เชียงใหม่ 

เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 6  
ถนนแม่ริม-สะเมิง อ.แม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท์ : 0-5304-4097 
โทรสาร : 0-5304-4096 
E-Mail : 
enquiries@careresort 
chiangmai.com 

14 RN Nursing 
Home 

เลขที่ 150/189 หมู่ที่ 1 ซอย 2 
หมู่บ้านธารอิงดอย ต าบลหางดง  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท์ : 08-1111-6215 , 
08-9637-0440 
Line ID : rnnursinghome1 
Facebook : https://www. 
Facebook.com/rnnursingho
me 

15 ประกายพรรณ 
เนอร์สซิ่งโฮม 

เลขที่ 123/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ไหว ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

คุณประกายพรรณ ชมพู 
โทรศัพท์ : 08-8266-9939 
08-4482-3066 
เว็บไซต์ : 
https://www.pkpnursinghom
e.com/about-us.php 

https://www.pkpnursinghome.com/about-us.php
https://www.pkpnursinghome.com/about-us.php
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ล าดบัที ่ ชือ่สถานบรกิาร ที่ตัง้ ขอ้มลูการตดิตอ่ 

16 เฮลปิ้งแฮนด์ เนอร์
สซิ้งโฮม 

122/20 หมู่ 8 ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50000  

โทรศัพท์ 08-3008-9338 
Email : 
admin@thaihelpinghands.
com 

17 วีโว่เบเน่วิลเลจ 93 หมู่ 9 ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 50220 

โทรศัพท์ 0-5349-6000 
โทรสาร 0-5349-6004  
Email:info@vivobene-
thailand.com 
www.vivobene.ch 

18 พีที เนอร์สซิ้งโฮม 123/2 หมู่ 6 ต าบลน้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ 50120 

คุณฝน 
โทรศัพท์ 08-9954-5566 
www.pt-nursinghome.com 

19 บ้านอุ่นไอรัก 365 หมู่ 3 ต าบลบ้านเย็น 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

คุณสดุดี (เจ๊ียบ) 
โทรศัพท์ 08-6428-6883 

20 ฟ้าฮ่าม เนอร์สซิ่ง
โฮม 

174 หมู่ 5 ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50000 

คุณภัทร์,คุณกิต 
โทรศัพท์ 08-2861-8434, 
09-1737-3025 

21 รักคุณ เนิร์สซิ่งโฮม 233/99 หมู่ 10 หมู่บ้าน
เชียงใหม่วิวดอย ถนนเชียงใหม่-
หางดง ต าบลหนองควาย อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

โทรศัพท์ 08-1111-6215, 
09-7219-2989 
Email:,rsnareeratrgh@hot
mail.com 
Line ID : 
rakkhunnursinghome 
www.rnnursinghome.com 
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ล าดบัที ่ ชือ่สถานบรกิาร ที่ตัง้ ขอ้มลูการตดิตอ่ 

22 เฮลปิ้งแฮนด์ เนอร์
สซิ่งโฮม 

122/22 หมู่ 6 ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์ 08-3008-9338 
Email:admin@thaihelpingh
ands.com 

23 เชียงใหม่เนิร์ส ศูนย์
ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุ 

หมู่บ้านนนทรี ซอย3 ตรงข้าม
รวมโชค เทศบาลนครเชียงใหม่ 
50200 

โทรศัพท์ 08-0124-8695,06-
2981-6494 
FB : เชียงใหม่เนิร์ส ศูนย์ฟื้นฟู
ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานบรหิารจดัการ 
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รายการ 

จ านวนเงนิ (บาท) 

งบประมาณ เบกิจา่ย 

 งบบุคลากร 1,596,000 1,596,000 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,040,019 4,040,019 

  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งานในชุมชน) 1,095,000 1,095,000 

  ค่าสาธารณูปโภค 858,389 858,389 

 งบอุดหนุน 1,762,500 1,762,500 

 งบลงทุน 88,410 88,410 

รวมทัง้สิน้ 9,444,318 9,444,318 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

ค่าจ้างบุคลากร 83,800 

รวม 83,800 

งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากมลูนธิสิงเคราะหผ์ูสู้งอายุ

ภาคเหนอื 
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การรบับรจิาคเขา้กรมกจิการผูส้งูอายุ 

เดือน 
บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ รวม 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

ตุลาคม 2562 62 168,982 87 15,300 149 184,882 

พฤศจิกายน 2562 75 96,854 71 26,600 146 122,854 

ธันวาคม 2562 90 152,950 104 46,004 194 198,954 

มกราคม 2563 82 198,970 79 255,606.55 161 354,576.55 

กุมภาพันธ์ 2563 64 115,300 70 22,450 134 137,750 

มีนาคม 2563 57 69,700 67 67,926 124 137,626 

เมษายน 2563 14 28,700 62 18,560 76 47,260 

พฤษภาคม 2563 38 52,000 57 6,850 95 58,850 

มิถุนายน 2563 33 67,900 37 26,790 70 94,690 

กรกฎาคม 2563 61 93,620 75 50,065 136 143,685 

สิงหาคม 2563 51 103,579 72 3,898 123 107,477 

กันยายน 2563 58 120,321 60 2,200 118 122,521 

รวม 685 1,268,276 841 442,249.55 1526 1,710,525.55 

 
 
 
 

งานรบับรจิาค 
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รายการ 
จ านวนเรือ่ง 

(ฉบบั) 

1. หนังสือเข้า 1,097 

2. หนังสือออก 1,158 

3. ค าสั่งศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 103 

รวม 2,358 

 
 
 
 

 

 

 

 

รายการ 
จ านวนเรือ่ง 

(ฉบบั) 

1. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ้าง 172 

2. ดูแล ควบคุมบัญชีพัสดุ 52 

3. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 123 

รวม 347 

 

งานสารบรรณ 

งานพสัด ุ
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ล าดบัที ่ วัน เดอืน ป ี เรือ่ง 
จ านวน 

(ราย) 

1 16-18 ต.ค.62 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการ

จัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี 2562 

2 

2 20-22 พ.ย.62 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครกงารธนาคารเวลาของ

ประเทศไทย 

2 

3 28-29 พ.ย.62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการจัดการความรู้  

นวัตกรรม และการพัฒนาระบบการให้บริการของกรม

กิจการผส. 

2 

4 19-20   ธ.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

SAR ตามมาตรฐานการด าเนินงาน ศพอส. 

2 

5 8-10    ม.ค.63 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการดูแลและ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้น 

2 

6 15-16  มค.63 โคงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อ

รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2 

7 12-14  กพ.63 อบรมเชิ งปฏิบัติการเสริมสร้ างความรู้ ในการปรับ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมและ

ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ ภาคเหนือ  

2 

8 14-ก.ค.-63 อบรมเชิงปฏิบัติการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว 40 

การพฒันาบคุลากร(ประชมุ/สมัมนา/อบรม/ศกึษาดงูาน 
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ล าดบัที ่ วัน เดอืน ป ี เรือ่ง 
จ านวน 

(ราย) 

9 31 ส.ค.63 - 

1 ก.ย.63 

การเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2563 การประชุม เชิ ง

ปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 

2 

10 9-12 ก.ย.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงานช่วง

สถานการณ์โควิด-19 และทบทวนแผนงานโครงการปี 

2563-2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

2 

11 20-24 ก.ย.63 ประชุมทบทวนแผนความต่อเนื่องกรมกิจการผู้สูงอายุ 

BCP และประชุมถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สุงอายุในพื้นที่ 

2 

12 22-25 ก.ย.63 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ประจ าปี 2563 6 

13 28-29 ก.ย.63 ประชุมปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุประจ าปี 2563 

1 

รวม 67 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามภารกจิ 4 ด้าน 
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คุณสมบัติของผู้เข้าใช้บริการ 

ผู้สูงอายุท่ีมีความประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์ฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

2. ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

4. มีความสมัครใจ 

5. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน 

6. ไม่มีอาการทางจิตท่ีรุนแรง หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 

7. ไม่ติดสารเสพติด หรือติดสุรา 

8. กรณีคนเร่รอน ถูกทอดท้ิง หรือไร้ท่ีพึ่ง ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 ก่อน เช่น การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน การหาอาชีพท่ีเหมาะสม 

เป็นต้นและเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1. ฐานะยากจน 

2. ไม่มีที่อยู่อาศัย 

3. ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้การช่วยเหลือดูแล 

ดา้นที ่1  

ศนูยก์ารจดัสวัสดิการสังคมผู้สงูอายแุบบสถาบนั  

การให้บรกิารบา้นพกัผู้สูงอายปุระเภทสามญั 
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การสมัครเข้าใช้บริการ 

1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครท่ีกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์ท่ีตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นเรื่องท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  

หลักฐานในการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจเอกซเรย์ปอด 

4. ภาพถ่าย (ถ้ามี)  

 การเลีย้งด ู

 มีอาคารเรือนนอนของผู้สูงอายุ 5 อาคาร จ านวน 118 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 9 คน  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 - อาคาร 1 (อาคารชายล่าง) ผู้สูงอายุชาย จ านวน 26 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน 

- อาคาร 2 (อาคารชายบน) ผู้สูงอายุชาย จ านวน 11 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน  

- อาคาร 3 ผู้สูงอายุหญิง จ านวน 29 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน 

 - อาคาร 4 ผู้สูงอายุหญิง จ านวน 26 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน 

 - อาคาร 5 ผู้สูงอายุชายและหญิง จ านวน 26 คน มีพี่เลี้ยงดูแล 4 คน  
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1. ตารางแสดงการรบัเขา้และจ าหนา่ยผูใ้ชบ้รกิาร 

 

 
 

2. ตารางแสดงสาเหตทุี่ใชบ้รกิาร 

 

สาเหต ุ
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 19 32 51 43.96 

2. ไม่มีที่อยู่อาศัย 31 28 59 50.86 

3. อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข 2 1 3 2.59 

4. ครอบครัวฐานะยากจน 1 2 3 2.59 

รวม 53 63 116 100 

จ านวนผูส้งูอาย ุ ชาย หญงิ รวม 

ยอดคงเหลือ 

ปีงบประมาณ 2562 

58 55 113 

ยอดรับใหม่  

ปีงบประมาณ 2563 

9 13 22 

ยอดจ าหน่าย  

ปีงบประมาณ 2563 

15 5 20 

ยอดคงเหลือ 

ปีงบประมาณ 2563 

53 65 116 

ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร 
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3. ตารางแสดงภมูลิ าเนาของผู้ใชบ้รกิาร 

 

ภมูลิ าเนา จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ชาย หญงิ รวม 

1. เชียงใหม่ 23 36 59 50.86 

2. ล าพูน 4 2 6 5.18 

3. น่าน 3 3 6 5.18 

4. เชียงราย 6 4 10 8.62 

5. กรุงเทพฯ 5 2 7 6.04 

6. พะเยา 5 3 8 6.90 

7. แพร่ 4 4 8 6.90 

8. สุโขทัย - 2 2 1.72 

9.พิษณุโลก 1 1 2 1.72 

10. พระนครศรีอยุธยา - 1 1 0.86 

11. แม่ฮ่องสอน 1 1 2 1.72 

12. ตาก - 1 1 0.86 

13. ก าแพงเพชร - 1 1 0.86 

14. สมุทรสาคร - 1 1 0.86 

15. สระบุรี 1 1 2 1.72 

รวม 53 63 116 100 
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4. ตารางแสดงช่วงอายขุองผู้ใชบ้รกิาร 

 

5. ตารางแสดงพืน้ฐานความรูข้องผู้ใชบ้รกิาร 

 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอาย ุ
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. 60 - 69 ปี 15 11 26 22.42 

2. 70 - 79 ปี 25 27 52 44.83 

3. 80 - 89 ปี 12 20 32 27.58 

4. 90 ปีขึ้นไป 1 5 6 5.17 

รวม 53 63 116 100 

การศกึษา 
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. ไม่ได้รับการศึกษา 16 28 44 37.94 

2. ประถมศึกษา 27 17 44 37.94 

3. มัธยมศึกษา 9 9 18 15.51 

4. สูงกว่ามัธยมศึกษา 1 7 8 6.89 

5.ไม่มีข้อมูล - 2 2 1.72 

รวม 53 63 116 100 
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6. ตารางแสดงสถานภาพของผู้ใชบ้รกิาร 

 

7. ตารางแสดงอาชพีของผู้ใชบ้รกิาร 
 

 
 
 
 
 

สถานภาพ 
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. โสด 20 14 34 29.32 

2. สมรส/แยกกันอยู่ 4 3 7 6.03 

3. หย่าร้าง 8 6 14 12.07 

4. หม้าย (ตายจากกัน) 19 40 59 50.86 

5. ไม่มีข้อมูล 2 - 2 1.72 

รวม 53 63 116 100 

อาชพี 
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. รับจ้าง 39 26 65 56.04 

2. เกษตรกรรม 4 5 9 7.76 

3. ค้าขาย 6 12 18 15.51 

4. รับราชการ - 6 6 5.17 

5. พระสงฆ์ 4 14 18 15.52 

รวม 53 63 116 100 
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8. ตารางแสดงรายไดข้องผู้ใชบ้รกิาร 

 

9. ตารางแสดงหน่วยงานที่น าสง่ผู้ใชบ้รกิาร 

 

รายได ้(ตอ่เดอืน) 
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. ต่ ากว่า 1,000 บาท 9 12 21 18.11 

2. 1,001 - 3,000 บาท 22 21 43 37.07 

3. 3,001 - 5,000 บาท 7 7 14 12.06 

4. 5,001 - 7,000 บาท 7 3 10 8.62 

5. 7,001 บาทขึ้นไป 3 5 8 6.89 

6.ไม่มีรายได้ 4 13 17 14.66 

7.ไม่มีข้อมูล 1 2 3 2.59 

รวม 53 63 116 100 

หน่วยงาน 
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1.สมัครเอง 16 21 37 31.89 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 9 12 21 18.10 

3.ส านักงาน พมจ. 3 6 9 7.76 

4.โรงพยาบาล 6 4 10 8.62 

5.บ้านพักเด็กและครอบครัว 7 9 16 13.80 

6.สถานคุ้มครองฯ สันมหาพน 8 8 16 13.80 

7.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 1 1 2 1.72 

8.พลเมืองดี 3 1 4 3.45 
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10. ตารางแสดงสาเหตกุารจ าหนา่ยผู้ใชบ้รกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหต ุ
จ านวน (คน) 

รอ้ยละ 
ชาย หญงิ รวม 

1. เสียชีวิต 12 4 16 13.80 

2. ลาออก 3 1 4 3.45 

รวม 15 5 20 17.25 



สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

35 

 

 
  

 

 1. รักษาอาการปวด อักเสบของกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 

ได้แก่ เคร่ืองอัลตราซาวด์ , แผ่นประคบร้อน , ประคบเย็น เป็นต้น 

 2. ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายเพือ่ชะลอความเสื่อม 

 3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากอาการเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยการยืดกล้ามเนื้อ และ

การฝึกการทรงตัว 

 4. ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายด้วยการออกก าลังกาย และการเคลื่อนไหว 

 

กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผูส้งูอายุ 

 

ที่ กจิกรรม รายละเอยีด 

1 ออกก าลังกาย - ออกก าลังกายตาม VCD การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 

- มีนักศึกษากายภาพบ าบัด น าออกก าลังกาย 

- ออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ เช่น ลู่วิ่ง ที่ปั่นจักรยาน เป็นต้น 

2 กายภาพบ าบัด - รักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าท าให้เกิดความร้อนเย็นเพื่อรักษาปัญหา

โรคกระดูกและข้อ และภาวะที่ท าให้เกิดความเจ็บปวด 

- ออกก าลังกายและการเคลื่อนไหว 

- ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพด้วยการฝึกการทรงตัวและฝึก

ก าลังกล้ามเนื้อ 

3 กิจกรรมบ าบัด การใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการรักษาและฟื้นฟู เป็นกิจกรรมฝึก

กล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือมัดเล็ก ฝึกการทรงตัวหรือเคลื่อนไหว 

ฝึกการเขียน ฝึกการจ า ฝึกการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 

4 จิตสปา - การเจริญสมาธิ ก าหนดและพิจารณาลมหายใจ 

กจิกรรมฟืน้ฟูสมรรถภาพผูสู้งอายุ 
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ที่ กจิกรรม รายละเอยีด 

- ขยับเคลื่อนไหวร่างกายตามเทป เป็นการออกก าลังกายเบาๆ 

- พักผ่อนในอิริยาบถท่านั่งเอนหลัง หรือนอน และฟังเทปธรรมะ

สร้างเป็นภาพจินตนาการตามเนื้อหาท่ีรับฟัง 

5 ธรรมะบ าบัด ฟังเทปธรรมะ หรือนิมนต์พระมาเทศน์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ 

6 นวดผ่อนคลาย นวดและประคบเพื่อบรรเทาโรค และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

7 ศิลปะบ าบัด เรียนรู้และฝึกศิลปะวาดภาพระบายสี ตัดแปะภาพ  พับกระดาษ 

งานฝีมือ 

8 อาชีวบ าบัด ใช้เวลาว่างในการท างานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ 

เช่น การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวหรือเศษผ้า พวงกุญแจ

จากผ้า   ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น 

9 กีฬา,นันทนาการ - เล่นเปตอง ตีกอล์ฟบนกระดาน 

- บิงโก ลัคกี้นัมเบอร์ ใบ้ค า ปิดตาแต่งหน้า เกมส์วัดดวง ทาย

ปัญหา กิจกรรมเข้าจังหวะ โยนห่วง โยนบอล ปาเป้า 

10 ทัศนศึกษา พาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาภายนอกศูนย์ฯ เช่น ไหว้พระ 9 วัด 

สวนสัตว์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไปชมการแสดงภายนอก 

11 ภูมิทัศน์บ าบัด - จัดตกแต่งพื้นที่ท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรื่นรมย์  

ผ่อนคลายและมีความสุขใจ 

- พาผู้สูงอายุออกมานอกอาคาร เพื่อพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติ 

12 จิตอาสา ช่วยงานบ้าน/งานครัว/งานแสดง/งานท าความสะอาด 
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ตารางกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ กลุ่ม A 

ที่ กจิกรรม วันด าเนนิการ ระยะเวลา 

1 ออกก าลังกาย ทุกวัน 09.00 - 09.45 น. 

2 ร้องเพลงคาราโอเกะ จันทร์ 14.00 - 15.30 น. 

3 ฟังธรรมะ อังคาร 14.00 - 15.30 น. 

4 กิจกรรมบ าบัด อังคาร-พฤหัสบดี 09.00 – 11.30 น. 

5 กายภาพบ าบัด อังคาร-พฤหัสบดี 09.00 – 11.30 น. 

6 ภาพยนตร์/บันเทิง/นันทนาการ พุธ 14.00 - 15.30 น. 

7 ศิลปะ พฤหัสบดี 14.00 - 15.30 น. 

8 กีฬา ศุกร ์ 14.00 - 15.30 น. 

9 สวดมนต์ ท าวัตร ทุกวัน 15.00 - 15.45 น. 

ตารางกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ กลุ่ม B , C 

ที่ กจิกรรม วันด าเนนิการ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมบ าบัด อังคาร - พฤหัสบดี 09.00 - 11.30 น. 

จันทร์ - พฤหัสบดี 14.00 - 15.00 น. 

2 กายภาพบ าบัด อังคาร - พฤหัสบดี 09.00 - 11.30 น. 

3 สปาจิต จันทร์ - พฤหัสบดี 13.45 - 14.00 น. 

4 ธรรมะบ าบัด ทุกวัน 06.00 - 07.00 น. 

18.00 - 19.00 น. 

5 ภูมิทัศน์บ าบัด ทุกวัน 09.00 - 11.30 น. 

6 เพลงบรรเลง ทุกวัน 13.00 - 14.00 น. 

18.00 - 19.00 น. 

7 ตักบาตรข้างเตียง เดือนละ 1 ครั้ง 09.00 - 11.00 น. 
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งานสงัคมสงเคราะห์ 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. ประสานงานทะเบียนราษฎร์ 47 51 

2. ประสานการจัดท าบัตรประกันสุขภาพ 19 25 

3. ประสานการจัดท าบัตรผู้พิการ 2 2 

4. ประสานการฝาก-ถอนเงิน 10 15 

5. ประสานส่งต่อผู้รับบริการ 15 15 

6. ประชุมพิจารณารับผู้สูงอาย ุ 19 25 

7. จัดท าประวัติผู้รับบริการ 25 25 

8. ให้ค าแนะน าปรึกษา 170 182 

9. ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา 10 10 

10. จัดท ารายงานสถิติผู้รับบริการ 25 25 

11. ตรวจค้นอาคารเรือนนอน 12 120 

12. เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง 270 270 

13. ติดต่อครอบครัว/ญาติเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา 52 52 

14. ส ารวจทรัพย์สินผู้รับบริการ 12 120 

15. จัดพิธีฌาปนกิจศพ 17 17 

16. จัดประชุมผู้ใช้บริการประจ าเดือน 12 25 

17. จัดประชุมผู้ใช้บริการตามอาคารเรือนนอน 12 120 

รวม 729 1,099 

 

สถติกิารให้บรกิาร 
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งานกจิกรรม 

รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  1.1 ลอยกระทง/ยี่เป็ง 1 80 

  1.2 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

1 80 

  1.3 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 120 

  1.4 ไหว้พระ 9 วัด 1 20 

  1.5 วันสงกรานต์/รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ/กาดหมั้ว 1 80 

  1.6 ประเพณีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 1 80 

  1.7 วันแม่แห่งชาติ 1 80 

  1.8 ท าบุญวันสถาปนาศูนย์ฯ 1 120 

รวม 8 640 

2. กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ   

  2.1 ร้องเพลงคาราโอเกะ 48 720 

  2.2 บันเทิง/ภาพยนตร์/สารคดี  60 2,040 

  2.3 ศิลปะ 48 1,152 

  2.4 กีฬา 30 240 

  2.5 นันทนาการ 60 1,800 

  2.6 สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 240 4,800 

  2.7 นวดผ่อนคลาย 6 72 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

  2.10 กิจกรรมฟื้นฟู กลุ่ม B , C (จิตสปา , กายภาพบ าบั8ด , 

กิจกรรมบ าบัด , ธรรมะบ าบัด , ภูมิทัศน์บ าบัด ฯลฯ)  

12 600 

รวม 504 11,424 

3. งานอื่นๆ   

  3.1 บริการเสียงตามสาย 240 27,600 

  3.2 เป็นหน่วยงานรองรับให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติท่ีเป็น

ผู้ใหญ่ท างานบริการสังคม 

5 5 

  3.3 ให้นักเรียนนักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา 15 200 

รวม 260 27,805 
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งานพยาบาล 

รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. การส่งเสริมสุขภาพ 

  1.1 การออกก าลังกายประจ าวัน 7,875 7,875 

  1.2 การสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน 6 96 

  1.3 การสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิต 1 1 

  1.4 การสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง 1 67 

  1.5 ให้ค าแนะน าและปรึกษาเรื่องการใช้ยา 65 65 

  1.6 การตรวจเท้าและแนะน าการดูแลเท้าในผู้สูงอายุที่เป็น

โรคเบาหวาน 

40 40 

  1.7 ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ 12 960 

รวม 8,000 8,144 

2. การป้องกันโรค (Prevention)   

  2.1 ฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 120 

  2.2 กิจกรรมการสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน 1 50 

  2.3 กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 1 20 

  2.4 คัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (สมองเสื่อม) 70 70 

  2.5 จัดท ารายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวกับดารแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

168 20,160 

รวม 241 20,420 

3. การรักษาพยาบาล (Curative)   

  3.1 การตรวจรักษาด้านการฟื้นฟูสภาพ 182 182 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

  3.2 การตรวจรักษาด้านจิตใจ 128 128 

  3.3 การตรวจรักษาด้านร่างกาย 412 412 

  3.4 น าส่งผู้สูงอายุตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามแพทย์นัด 437 437 

  3.5 จัด-แจกยาประจ าวันแก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 76,650 76,650 

  3.6 ให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน 804 804 

  3.7 ประสานส่งผู้สูงอายุเจ็บป่วยภาวะวิกฤติ 30 30 

  3.8 บันทึกอาการเจ็บป่วยและผลการรักษา 1,159 1,159 

  3.9 จัดท าข้อมูลและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลรักษา

ผู้สูงอายุท่ีมีอาการจิตเวช 

9 9 

  3.10 ท าหัตถการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ท าแผล ให้อาหารทาง

สายยาง ท าความสะอาดท่อหลอดคอ เป็นต้น 

10,290 10,290 

  3.11 จัดท าหนังสือแสดง เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ 

สาธารณสุขฯ 

 

100 100 

รวม 90,200 90,019 

4. การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation)   

  4.1 กายภาพบ าบัด 648 648 

  4.2 กิจกรรมบ าบัด 3,312 3,312 

  4.3 กิจกรรมตักบาตรในโครงการดูแลระยะสุดท้าย 

 

5 295 

รวม 3,974 4,255 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

5. งานอื่นๆ   

  5.1 ติดตามและประเมินผลอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการท่ีพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาล 

40 40 

  5.2 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 477 477 

  5.3 สรุปสถิติและรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ 20 130 

รวม 537 647 

 

งานอาชีวบ าบดั 

รายละเอยีดการด าเนินงาน 

รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน (ครัง้) จ านวน (ราย) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานด้านอาชีวบ าบัด 2 36 

2. สรรหางานอาชีวบ าบัดท่ีเหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ 12 226 

รวม 14 262 
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งานวิชาการ 

 

รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและรายงานการ

ปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 

2 - 

2. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 12 - 

3. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน (ส่งกรมกิจการผู้สูงอายุ) 12 - 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบตรวจติดตามนโยบาย 9-5-5 4 - 

5. ประสานการด าเนินงานและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูล

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 

12 - 

6. ประสานการด าเนินงานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานองค์กรสวัสดิการ 

5 - 

7. จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

12 - 

8. จัดอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 13 67 

9. จัดท า One Page ข่าวประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน 720 720 

10. จัดท าเอกสารเตรียมรับการตรวจเยี่ยมหรือเยี่ยมเยียนหน่วยงาน 5 100 

11. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 1 1 

รวม 798 887 
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การใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารผูส้งูอายปุยิะมาลย์ 
 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

  1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา 18 90 

  1.2 เยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้/ให้สวัสดิการต่างๆ 6 30 

2.บริการด้านสุขภาพ 

  2.1 ตรวจรักษาโรคทั่วไป/เจาะเลือด/คัดกรองสายตา 6 90 

  2.2 กิจกรรมบ าบัด 6 76 

  2.3 นวดแผนไทย (ประสานโรงเรียนนวดแผนไทย) 30 300 

  2.4 ออกก าลงักายแบบชี่กง/หยวนจี้ 12 240 

  2.5 ออกก าลังกายแบบแอโรบิค/โยคะ/ฟ้อนเจิง 24 312 

3. กิจกรรมด้านศาสนา 

  3.1 สวดมนต์ นั่งสมาธิ 24 312 

  3.2 ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา/วันส าคัญทางศาสนา 5 60 

4. กิจกรรมเสริมความรู้ 

  4.1 เข้าร่วมประชุม/สัมมนาตามที่หน่วยงานภายนอกเชิญ 6 30 

5. กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมส่งเสริมรายได้/กิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ 

  5.1 จัดอวยพรวันเกิด (มอบของขวัญ/ร้องเพลง) 6 60 

  5.2 ฟังดนตรีผ่อนคลาย 30 900 

  5.3 ทัศนศึกษา 2 26 

6. กิจกรรมตามประเพณีหรือวันส าคัญ   

  6.1 งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 1 50 
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รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

  6.2 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ 1 30 

  6.3 งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 100 

  6.4 มอบของขวัญวันเด็ก 1 20 

7. กิจกรรมอื่นๆ   

  7.1 ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกศูนย์ฯ 30 30 

  7.2 จัดประชุมสมาชิกประจ าเดือน/ประชุมสัญจร 6 480 

  7.3 งานท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 1 90 

  7.4 ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 3 30 

  7.5 ร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ 2 30 

  7.6 ร่วมโครงการถวายพระคัมภีร์พระไตรปิฎกสู่ร่มอาราม 4 80 

  7.7 ร่วมโครงการสายธารน้ าใจบ้านปิยะมาลย์สู่อมก๋อย 1 20 

รวม 226 3,486 
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รายละเอยีด 

เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 5 พื้นที่ 150,000 5 พื้นที่ 150,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

การเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน 

7 พื้นที่ 

150 คน 

150,000 7 พื้นที่ 

150 คน 

150,000 

โครงการสร้างความตระหนักและเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

20 แห่ง 

100 คน 

80,000 20 แห่ง 

100 คน 

80,000 

30 คน 30,000 30 คน 30,000 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือ

เครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้สูงอายุ 

20 

องค์กร 

80,000 20 

องค์กร 

80,000 

โครงการสร้างพลังผู้สูงอายุ  

เพื่อคนทุกวัย 

45 คน 70,000 45 คน 70,000 

โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

ผู้สูงอายุ 

3 แห่ง 

ศพอส. 

150,000 3 แห่ง 

ศพอส. 

150,000 

ดา้นที ่2  

ศนูยก์ารจดัสวัสดิการสังคมผู้สงูอายุในชมุชน  

การจดัสวสัดกิารสังคมผูสู้งอายใุนชมุชน 
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รายละเอยีด 

เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน

ภาวะยากล าบาก 

375 ราย 750,000 375 ราย 750,000 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้

เหมาะสมและปลอดภัย 

71 หลัง 1,012,500 71 หลัง 1,012,500 

โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับ

ผู้สูงอายุ 

2 แห่ง 200,000 2 แห่ง 200,000 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. ให้บริการทางโทรศัพท์ 112 112 

2. ติดต่อใช้บริการด้วยตนเอง 54 54 

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 3 3 

4. บริการประสาน/ส่งต่อหน่วยงานอื่น 15 15 

รวม 184 184 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ดา้นที ่3  

ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละใหค้ าปรึกษาดา้นผูสู้งอายุ  

บรกิารให้ค าแนะน าปรกึษาส่งตอ่ 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

(ครัง้) 

1. รวบรวม/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/ปรับปรุงข้อมูล 

และระบบสารสนเทศ 

12  

2. พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ 12 

3. ให้บริการข้อมูล/ความรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ถ่ายทอด 

โดยบุคลากร สื่อประชาสัมพันธ์ One page /Face Book

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

15,591 

รวม 15,615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นที ่4  

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูดา้นผูส้งูอายุ  

ศูนยข์อ้มลูและสารสนเทศ 
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รายละเอยีด 
ผลการด าเนินงาน 

ครัง้ ราย 

1. ใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรูใ้นการศกึษาดงูาน 

  - สถานศึกษา 11 326 

รวม 11 326 

2. เป็นแหลง่ฝกึปฏบิตังิานของนกัเรยีน/นกัศกึษา 

  - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 225 

  - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 20 

  - คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง 1 4 

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1 

  - โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 1 8 

  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 2 

รวม 33 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยก์ารเรยีนรู ้
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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการ

จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ 

เอกชน ท้องถ่ินและประชาชน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร จ านวน 

3 คน การปรับปรุงอาคารสถานท่ี การพัฒนา

บุคลากร เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

- ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกับทีมแพทย์และ

พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

- จัดกิจกรรมตักบาตรในโครงการดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย (Palliative Care) เดือนละ 1 ครั้ง 

- คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต ตรวจวัด

สายตา 

- ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 

- ตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

- ตรวจคัดกรอง Geriatic Syndrome และการ

มองเห็น 

- ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

- จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการใช้ยา เดือน

ละ 1 ครั้ง 

ขอ้มลูเครอืข่ายการด าเนนิงาน 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

- ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อก าหนดแนวทางในการ

ดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิตเวช 

ทีมแพทย์จากภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ 

ตรวจ รักษาผู้สูงอายุ เดือนละ 2 ครั้ง 

แพทย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ตรวจ รักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง 

ทีมแพทย์จากภาควิชาจิตเวช

ศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

- ตรวจ รักษาผู้ป่วยจิตเวช เดือนละ 1 ครั้ง 

- ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการดูแลที่

เหมาะสมรายกรณีส าหรับผู้ป่วยจิตเวช 

- จัดกิจกรรมบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุจิตเวช เดือนละ 1 

ครั้ง 

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชา

กิจกรรมบ าบัด  

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- บ าบัด รักษา ฟื้นฟู โดยใช้กิจกรรมบ าบัดส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมี 

ความเสื่อมถอยด้านร่างกาย จิตใจ สมอง สัปดาห์ละ 

3 ครั้งๆละ 14 ราย 

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชา

กายภาพบ าบัด  

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- บ าบัด รักษา ฟื้นฟู โดยการท ากายภาพบ าบัด

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี 

ความเสื่อมถอยด้านร่างกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 8 

ราย 

- น าผู้สูงอายุออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส่งนักศึกษาท างานจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและท าความ

สะอาดอาคาร 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

เรือนนอน ในช่วงเปิดภาคเรียน สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 

12 คน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ออกแบบโครงสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ 

(ปิยะมาลย์) 

- ออกแบบปรับปรุงอาคารภายในศูนย์ฯ 

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ ให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้สูงอายุ เดือนละ 2 ครั้ง 

สมาคมหมอนวดตาบอดภาคเหนือ

เชียงใหม่ 

ให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้สูงอายุในวันส าคัญต่างๆ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ - ตรวจ รักษาผู้สูงอายุ 

- อนุเคราะห์ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินให้แก่

ผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลนครพิงค์ ตรวจเอ๊กซเรย์ปอด คัดกรองวัณโรค ปีละ 1 ครั้ง 

โรงเรียนเชียงใหม่รักสัตว์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟู (สัตว์บ าบัด) โดยน าสุนัขมา

แสดงความสามารถ 

ให้ผู้สูงอายุชมและสัมผัส เดือนละ 2 ครั้ง 

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดนิทรรศการเข้าร่วมในงานหรือกิจกรรมที่ศูนย์ฯ 

จัดขึ้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1.อบต.ร้องวัวแดง อ.สันก าแพง  

จ.เชียงใหม่ 

2.อบต.ออนกลาง อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่ 

- ร่วมจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

 3.อบต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง   

จ.เชียงใหม่ 

4.อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 

5.อบต.เวียงกานต์ อ.บ้านโอ่ง 

จ.ล าพูน 

6.ทต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

7.ทต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง  

จ.เชียงใหม่ 

8.ทต.บ้านแม อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่ 

9.ทต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโอ่ง 

จ.ล าพูน 

10.ทต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง  

จ.เชียงใหม่ 

11.ทต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

12.ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่ 

13.ทต.หนองตอง อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่ 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ - ร่วมให้บริการกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรม

ในรูปแบบการจัดกิจกรรม การอบรม 

สถานศึกษา 

 - โรงเรียนมงฟอร์ต 

 - โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย 

 - โรงเรียนปริ๊นส์รอยแยลส์

วิทยาลัย 

 - โรงเรียนพระหฤทัย 

- น าเด็กนักเรียนมาจัดกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุ 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ - น าเด็กนักเรียนมาจัดกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุ 

กลุ่ม/บุคคล/จิตอาสา/

อาสาสมัคร 

- นักเรียน นักศึกษาจาก

สถานศึกษาต่างๆ 

- ประชาชนท่ัวไป 

- บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เช่น ดูแล ป้อนอาหาร

ผู้ป่วย  

ท าความสะอาดอาคารเรือนนอน เยี่ยมเยียนพูดคุยให้

ก าลังใจ 

 

วัด 

 - วัดทรายมูลเมือง และวัดต่างๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ 

- จัดพิธีฌาปนกิจศพให้ผู้สูงอายุ 

- นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาใน

วันส าคัญต่างๆ  

เป็นประจ า 

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ต่างๆ 

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร และ

ช่วยงานตามสาขาที่ศึกษา 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

- คณะพุทธศาสตร์ (วิชาเอก

สังคมสงเคราะห์)  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

- คณะครุศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา

แนะแนว)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

- วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 

- โรงเรียนมุทิตาประชารักษ์ 

- คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ  จังหวัดล าปาง 

เป็นหน่วยงานประสานส่งต่อเพื่อปรับพฤติกรรม

ผู้สูงอายุ 

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสัน

มหาพน 

เป็นหน่วยงานประสานส่งต่อเพื่อปรับพฤติกรรม

ผู้สูงอายุ 

หน่วยงานกระทรวงการพัฒนา

สังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 

- ประสานการท างานดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน 

- เข้าร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานจัดขึ้น 
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หน่วยงานเครอืขา่ย ลกัษณะกจิกรรมสนบัสนนุ 

นักเรียน นักศึกษา บริษัทห้างร้าน 

หน่วยงานราชการและเอกชน 

ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ 

จัดเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรม มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินงาน 
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บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์ ประเภทสามัญ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ งสิ้น 

ประกอบด้วย  

1. บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีปัจจัย 4 ท่ีจ าเป็นต่อชีวิต เพื่อให้มีความสุข

ท้ังร่างกาย และจิตใจ ในบั้นปลายชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ 

2. บริการทางการแพทย์ 

1. ด้านการรักษาพยาบาล บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลดูแลรักษาพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บป่วยเฉพาะ

โรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาล  

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงด้วย

การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

3. บริการด้านกายภาพบ าบัด ประสานกับทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา

กายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการทางกายภาพบ าบัด เพื่อ

ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและบริการรักษาเฉพาะโรคในแต่

ละราย ท้ังทางด้ านระบบประสาท (nervous system) และระบบกระดูกและกล้ ามเนื้ อ 

(musculoskeletal system)  

4. บริการด้านกิจกรรมบ าบัด ประสานกับทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา

กิจกรรมบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการกิจกรรมบ าบัด โดย

กระบวนการตรวจประเมินส่งเสริม ป้องกัน และบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถท ากิจกรรม

ต่างๆ ได้ตามศักยภาพ โดยการน ากิจกรรม วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบ าบัด 

5. บริการด้านอาชีวบ าบัด มีเจ้าหน้าท่ีอาชีวบ าบัดจัดสอนงานประดิษฐ์ต่างๆ  แก่

ผู้สูงอายุ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าเช็ดมือ พวงกุญแจ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

ศนูยก์ารจดัสวัสดิการสังคมผู้สงูอายแุบบสถาบนั  
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สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมยามว่างท่ีเป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับความสามารถและตาม

ความสมัครใจ   

6. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า

ปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่ผู้สูงอายุเมื่อประสบปัญหาโดยยึดหลักการทางสังคมสงเคราะห์  และมีการ

จัดท าข้อมูลของผู้สูงอายุโดยด าเนินการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ

บันทึกข้อมูลที่ได้ในทะเบียนประวัติผู้สูงอายุ รวมทั้งใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน ในการแก้ไข

ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

7. บริการด้านกิจกรรม/นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส

สนุกสนานและเกิดความเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เช่น  ทัศนศึกษา ไหว้พระ 9 วัด ประกวดร้องเพลง ประกวดความสามารถพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งมี

การจัดกิจกรรม  ต่าง ๆ ในวันส าคัญทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสสนุกสนาน รื่นเริง

ตามประเพณี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม นอกจากศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

8. บริการด้านศาสนา จัดให้มีห้องพระส าหรับให้ผู้สูงอายุได้ไหว้พระสวดมนต์ นั่ง

สมาธิ  และมีการนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการ

ท าบุญในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันสถาปนาศูนย์ฯ เป็นต้น 

9. บริการด้านฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุท่ีถึงแก่กรรมและไม่มีญาติจัดการศพให้

ศูนย์ฯจะด าเนินการจัดการศพให้ตามประเพณี โดยตั้งศพสวดอภิธรรมท่ีวัดทรายมูลเมือง และท า

การฌาปนกิจที่สุสานช้างคลาน 

10. บริการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ภายนอกเข้าไปใช้บริการในตอนกลางวัน โดยมี 

บริการด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเสริมรายได้  

บริการด้านการแพทย์และบริการกายภาพบ าบัด โดยเปิดให้บริการท่ีศูนย์บริการผู้สูงอายุ

เชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) ตั้งอยู่เลขท่ี 138 ถนนท่าสะต๋อย ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ในท่ีดินจ านวน 165 ตารางวา เดิมเป็นบ้านของอาจารย์ปิยะมาลย์ จูลกัณฑ์  
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ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2526 อาจารย์เจริญ  ศิริจันทร์ชื่น ผู้จัดการมรดกและผู้ได้รับมรดกของ

อาจารย์ปิยะมาลย์ จูลกัณฑ์ ได้มอบท่ีดินและบ้านหลังดังกล่าวให้กรมประชาสงเคราะห์ไว้ใช้

ประโยชน์ กรมประชาสงเคราะห์จึงได้ปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ 

และได้ท าพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2531 

ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

และหางบประมาณ โดยคณะกรรมการเอง เช่น การทอดผ้าป่า การขอรับบริจาค การเขียน

โครงการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ และได้รับการสนับสนุนค่า

สาธารณูปโภค การขับเคลื่อนกิจกรรมบางส่วนและค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจากศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
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กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย ุกลุม่ A 

(ผูส้งูอายทุีส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองได้มาก)  

ภาพการด าเนนิงาน  
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กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย ุกลุม่ A 

(ผูส้งูอายทุีส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองได้มาก)   
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กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย ุกลุม่ A 

(ผูส้งูอายทุีส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองได้มาก) 
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กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย ุกลุม่ B 

(ผูส้งูอายทุีส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองไดบ้างสว่น)  
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กจิกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย ุกลุม่ B 

(ผูส้งูอายทุีส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเองไดบ้างสว่น)  
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กจิกรรมตรวจรกัษา  

(โดยหนว่ยสร้างเสรมิสขุภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม)่ 
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กจิกรรมตรวจรกัษา ผา่น VDO conference 

(โดยหนว่ยสร้างเสรมิสขุภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม)่ 
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กจิกรรมกายภาพบ าบัด  

(โดยหนว่ยสร้างเสรมิสขุภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม)่ 
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กจิกรรมกายภาพบ าบัด  

(งานพยาบาล ศพส.บา้นธรรมปกรณ(์เชยีงใหม)่ 
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สง่เสรมิสนบัสนนุให้ชมุชนมสี่วนร่วมในการจัดสวสัดกิารสงัคมแกผู่ส้งูอาย ุและมกีารเตรยีม  

ความพรอ้มผูส้งูอายใุนชมุชน ประกอบดว้ยโครงการและกจิกรรมตา่งๆ ดงันี้ 

 

 1.โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการ

ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุท่ี

ต้องการได้รับการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าของการเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับและเพื่อสร้างหลักประกัน

ให้กับตนเองเมื่อมีความจ าเป็นท่ีได้รับความช่วยเหลือ 

 2.โครงการสานพลังผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ     สร้าง

สุขภาพท่ีดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นท่ี

ประจักษ์และยอมรับ คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ

สร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ชุมชนและสังคม  

 3.โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัย เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เครือข่ายและประชาชนในพื้นท่ี และให้

กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ไปขยายผลในการเตรียมบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป 

 4.โครงพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นท่ี และเสริมสร้างมาตรการกลไกการท างานของ

เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นท่ีให้เป็นสังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน รวมท้ัง

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน 

 5.โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ

ได้รับการคุ้มครองสิทธิ โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากจน ถูกทอดท้ิง หรือถูกทารุณ

ศนูยก์ารจดัสวัสดิการสังคมผู้สงูอายุในชมุชน  
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กรรม รวมถึงจัดบริการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชน เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้

ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข 

 6.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ

ปลอดภัย    มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายในชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง

และปลอดภัย อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิต อยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมี

ความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังนี้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

หรือสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

7.โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อแสวงหาภาคีเครือข่ายได้เข้า 

มามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการดูแล ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงใน

ชีวิตส่งเสริมให้ครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ และศพอส. มีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการดูแลและ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 

8.โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ  

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดออนไลน์ การ

ถ่ายภาพและจัดจ าแนกประเภทสินค้า การก าหนดราคาสินค้า และเพื่อการส่งเสริมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การขายสินค้าออนไลน์ สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในชีวิตต่อไป 

9.โครงการเสริมสร้างชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
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    โครงการสานพลงัผูส้งูอายเุพือ่คนทกุกลุม่วยั 

 
 

 

ภาพการด าเนนิงาน  
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    โครงการคุม้ครองและพทิกัษส์ทิธผิูส้งูอายุ 

    พืน้ที ่ศพอส.เทศบาลต าบลแมป่คูา อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ 
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    โครงการคุม้ครองและพทิกัษส์ทิธผิูส้งูอายุ 

    พืน้ที่ ศพอส.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีงกานต์ อ.บ้านโฮง่ จ.ล าพนู 
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    โครงการคุม้ครองและพทิกัษส์ทิธผิูส้งูอายุ 

    พืน้ที ่ศพอส.เทศบาลต าบลศรเีตีย้ อ าเภอบา้นโฮง่ จงัหวดัล าพนู 
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    โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 

    พืน้ที ่ศพอส.เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่
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    โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 

    พืน้ที ่ศพอส.เทศบาลต าบลแมป่คูา อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่
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    โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 

    พืน้ที ่ศพอส.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่
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    โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 

    พืน้ที่ ศพอส.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่รวงทอง อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่  
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    โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย 

    พืน้ที่ ศพอส.เทศบาลต าบลแมข่า่ อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่  
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    โครงการสรา้งความตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ 

    พืน้ที่ ศพอส.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเวยีงกานต ์อ.บ้านโฮง่ จ.ล าพนู 
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    โครงการสง่เสรมิความรว่มมอืเครอืขา่ยดา้นการพฒันาผลติภณัฑผ์ูส้งูอายุ 

ณ โรงแรมเชยีงใหม ่ออรค์ดิ จงัหวดัเชยีงใหม่   
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    โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิการเรยีนรูผู้ส้งูอายใุนชมุชน 
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    โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิการเรยีนรูผู้ส้งูอายใุนชมุชน 
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    โครงการใหบ้รกิารสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก 
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    โครงการใหบ้รกิารสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก 
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โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวก 

            ของผูส้งูอายใุหเ้หมาะสมและปลอดภยั 
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      โครงการเสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ปน็มติรกบัผูส้งูอายุ 
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ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและถ่ายทอดภูมิปัญญา

ผู้สูงอายุ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้า

ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นท่ี และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

งานสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมท้ังส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 

อีกท้ังมีเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไป โดยมีการให้ค าแนะน าปรึกษา

ทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ ให้ค าแนะน าปรึกษาในศูนย์บริการฯ และมีการประสานส่งต่อ กรณี

ผู้รับบริการต้องรับบริการในหน่วยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละใหค้ าปรึกษาดา้นผูสู้งอายุ  
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ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากหนว่ยงานตา่งๆ   

 

ภาพการด าเนนิงาน  
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        ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากหนว่ยงานตา่งๆ   
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ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

96 

 

 
 
 
 

เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นท่ีให้บริการของศูนย์ฯ ข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงาน

ให้บริการผู้สูงอายุ สถานท่ีให้บริการด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมี

ความรู้ความสามารถ ข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ พัฒนาเทคโนโลยีและ

ระบบข้อมูลและให้บริการข้อมูลความรู้โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น บุคคล เอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูดา้นผูส้งูอายุ  
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                                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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                            ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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กิจกรรม อื่นๆ 
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ลงพืน้ทีช่ว่ยเหลอืผู้สงูอายุ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

102 

 

 

 
ออกหน่วย จัดนทิรรศการ และมอบกายอปุกรณใ์หผู้้สงูอายุ 
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ตอ้นรับรัฐมนตร ีกระทรวง พม. /ผู้ตรวจราชการ  
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รางวัลหนว่ยงานทีม่ีผลงานดา้นการพัฒนาสังคมเปน็เลศิ  

ประจ าป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลความภาคภูมิใจ 
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รางวัลองค์กรตน้แบบทีม่ีผลงานการจัดตั้งศนูยข์อ้มูลขา่วสาร 

อยา่งเปน็รปูธรรมดเีดน่ ประจ าป ี2563 
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รางวลั Rising Star ผูน้ าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้เีดน่ 

โดยการขบัเคลือ่นแผนการจดัการความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิและการแลกเปลีย่น

เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประจ าป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

107 

 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
1.นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล        ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) 
2.นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์         หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
3.นางอัจฉร ี     อุบลเขียว         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4.นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
5.นางยุพสินี     ใจค า          หัวหน้าฝ่ายพยาบาล 
6.นางปาริฉัตร ค าซื่อ          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.นายสามารถ เมืองไชย         นักพัฒนาสังคม 
8.นายประกอบ        อินยอด          ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม 
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