
แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดเชียงใหม่ 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการดำเนนิการ จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
1 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ 

เชียงใหม่ 
ผู้รับบริการเข้าใช้บริการอายุ 
60 ปี ขึ้นไป จัดบริการ
สวัสดิการ ปัจจัย 4  

130  ไม่มีค่าบริการ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

053-278573  

2. สถานสงเคราะห์คนชราวัย
ทองนิเวศน์ 

บ้านพักอาศัยมี 2  
ประเภท ท่ี 1 คนท่ีมาอยู่
อาศัย ต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  ไม่มีผู้
แล ฐานะยากจน ประสบ
ปัญหาทางสังคม  โดยจะมี
คณะกรรมการไปลงพื้นท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึง
บ้าน  
ประเภทท่ี 2 สำหรับคนมี
ฐานะดี ราคาหลัง
ละ 450,000 บาท รองลงมา
ราคา 250,000 บาท ผู้
อาศัยต้องใช้เงินส่วนตัวปลูก
เอง 

100  
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาหลัง
ละ 450,000 
บาทรองลงมา
ราคา 250,000 

บาท  

304 หมู่ 7 ตำบล สันมหาพน อำเภอแม่
แตง เชียงใหม่ 50150 

053 104 161  

 



 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 เฮลปิ้ง แฮนด์ เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ และดูแล

ผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟู
ผู้ป่วย ดำเนินงานโดยทีม
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ทางด้านการ
พยาบาลมากกว่า 20  ปี  

100 เตียง 15000-25000 95 หมู่ท่ี 10 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

083-0089338  

2 บ้านดลสุข บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีป่วยใน
ระยะพักฟื้นจากการออก
จากโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรค
เรื้องรังท่ีช่วยเหลือตัวเองได้
น้อยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ผู้ป่วยโรคอัลไซม์เมอร์ มี
บริการท่ีพักค้างคืนและ
อาหารพร้อมท้ังติดตามดูแล 
สุขภาพเบ้ืองต้นอย่างใกล้ชิด  

 15000-25000 259 หมู่ท่ี 0 หมู่บ้าน/อาคาร- ตำบลป่า
ตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

081-9989482,  
087-1758444 

 

 

 

 

 

 



 

3 โคซี่ แคร์ วิลเลจ รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิทุก
ประเภท ให้บริการดูแลท้ัง
แบบระยะส้ัน ระยะยาวหรือ
ไปเช้าเย็นกลับ ดูแลตลอด 
24 ช่ัวโมง  

  263 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคารสันทราย 
ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

097-9192662  

4 แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี
ภาวะพึ่งพงิทุก
ประเภท ให้บริการดูแลท้ัง
แบบระยะส้ัน ระยะยาวหรือ
ไปเช้าเย็นกลับ ดูแลตลอด 
24 ช่ัวโมง  

  85/162 หมู่ท่ี 7 หมู่บ้าน/อาคารวังบัวตอง 
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

081-1125750  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 วิลล่า มีสุข เรสซิเดนท์เซส * เป็นโครงการแห่งแรกที่
เน้นการออกแบบตกแต่งท่ี
เอื้อต่อการพักอาศัย
สำหรับผู้สูงวัย และความ
สะดวกสบายสำหรับการ
ใช้ชีวิต   * ประกอบด้วย
คอนโดมิเนียม 3 ช้ัน 1 
อาคาร และท่ีดินพร้อม
สร้างวิลล่าส่วนตัวอีก 6 
หลัง 

10 หลัง 3,400,000 
 

209 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคารวิลลา มีสุข 
เรสซิเดนท์เซส ตำบลหนองหาร อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

089-9979711, 
 080-5911777 

 

6 กรกฎโฮมแคร์ บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีป่วย
ในระยะพกัฟื้นจากการ
ออกจากโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยโรคเรื้องรังท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ผู้ป่วยโรคอัลไซม์เมอร์ มี
บริการท่ีพักค้างคืนและ
อาหารพร้อมท้ังติดตาม
ดูแล สุขภาพเบ้ืองต้นอย่าง
ใกล้ชิด 

20 ห้อง 15000-22000 60/11 หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน/อาคารบ้านหม้อ 
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

094-6056929  

 

 



 

7 ซิลเวอร์เฮ้ลธ์แคร์ เชียงใหม่ บริการบ้านพักเพื่อ
ช่วยดูแลส่งเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
คนท่ีคุณรักตลอด 24 
ชม. โดยทีมงาน
เจ้าหน้าท่ีคัดสรรมา
เป็นอย่างดี มี
ประสบการณ์ด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ
โดยตรง ภายใต้การ
ดูแลของบุคลากรทาง
การแพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพ 

15 เตียง 15000-20000 84/1-2 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้าน/อาคาร- ตำบล
น้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

096-6829928  

8 พีที โฮมแคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต ความดัน 
เบาหวาน ผู้ป่วยโรค
เส้นเลือดในสมอง 
อื่นๆ 
 

30 เตียง 15000-25000 123/2 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคารหนองไหว 
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

086-5443375,  
089-9545566 

 

 

 



 

9 เชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยท่ีให้
อาหารทางสายยาง และ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่สยอัลไซ
เมอร์  ด้วยทีมแพทย์
ด้านระบบประสาทและ
สมอง พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบำบัด
วิชาชีพ นัก
กิจกรรมบำบัดวิชาชีพ 
พร้อมด้วยทีมงานวิชาชีพ
ดูแลตลอด 24 ชม. 

100 เตียง 25000-30000 199/414 หมู่ท่ี 0 หมู่บ้าน/อาคารหมู่บ้าน
สวนนนทรี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

089-8103889  

10 เอส.ดี.เนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้ท่ีมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองลดลง 
ต้องการผู้ดูแลเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
มุ่งเน้นการฟืน้ฟูสภาพท้ัง
กายและใจ 

 13000-25000 251 หมู่ท่ี 0 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลป่าตัน 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

081-2896527,   
0817841805 

 

 

 

 

 

 



 

11 บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรค
ระบบประสาท ให้การดูแล
ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยท้ัง
ทางร่างกายและจิตใจ โดย
ทีมงานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทาง 

 15000-20000 139 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลหนอง
หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

053-353101,  
086-8061000 

 

12 สหเวช โฮมเนิร์สซิ่ง - ดูแลในศูนย์ฯ 
- ดูแลโดยจัดพนักงานท่ี
บ้าน  

2 คน เริ่มต้น 18,000 
บาท 

122 หมู่ท่ี 3 หมู่บ้าน/อาคารทุ่งปุย ตำบล
สันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

052-002969,  
099-1349333 

 

13 พิงกันซีเนียร์แคร ์
- บริการศูนย์พักฟื้นและ
ส่งเสริมสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ - บริการท่ีพัก
พร้อมบริการดูแลสำหรับผู้
มีสุขภาพดี - บริการท่ี
ปรึกษาในการจัดต้ังสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 - ห้องรวมพิเศษ 
ราคาเริ่มต้น 30,000 
บาท/ท่าน            
- วิลล่าเตียงเด่ียว  
ราคาเริ่มต้น 45,000 
บาท/ท่าน            
- วิลล่าเตียงคู่ ราคา
เริ่มต้น 35,000 
บาท/ท่าน 

114 หมู่ท่ี 1 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลห้วย
ทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

094-6367844, 
 088-2954947 

 

14 บ้านทิพยสุข ท้ังอยู่ประจำและไปกลับ   300 หมู่ท่ี 8 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลดอน
แก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

052-086853 
081-5309757 
094-7095599 

 

 

 

 



 

 

15 รัชรินทร์ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ รับเคสติดเตียง 10 คน เริ่มต้น 20,000 
บาท 

354/2 หมู่ท่ี 14 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลยุ
หว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

081-2896527  

16 Chivacare Nursing&Rehab 
Certer 

ค้างคืน/รายวัน/ราย
สัปดาห์/รายเดือน  

11 คน เริ่มต้น 25,000 
บาท 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 098-7456179  

        
17 วชิระ เนิร์สซิ่งโฮม ค้างคืน/รายวัน 10 คน เริ่มต้น 13,000 

บาท 
สารภี จ.เชียงใหม่ 093-1576015  

18 แคร์ รีสอร์ท เชียงใหม่ รับดูแลดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้
เกษียณอายุท่ีหรูหรา
ในเชียงใหม่ เป็นรี
สอร์ทแบบปิดท่ีให้ท้ัง
การใช้ชีวิตอย่าง
อิสระ ภายใต้การ
ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  ด้วยการดูแล
ด้านพยาบาลและ
การจัดสรร
สถานท่ี ภาษาหลักท่ี
ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  

50 หลัง 20000-40000 43/1 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลแม่
แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

053-044095,  
083-2629454 

 

 



 

 

19 บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ผู้สูงอายุและบุคคล
ท่ัวไปท่ีจำเป็นต้อง
การการดูแลอย่าง
เป็นกันเอง ทางวีโว่ 
เบเน่ เป็นทางเลือก
ของท่ีพักอาศัยของ
ผู้สูงอายุ ในแต่ละคน
มีความจำเป็น
ทางด้านการดูแล 
และการพยาบาล
แตกต่างกัน 

ห้องพัก
ของเรามี 
พาวิลเล่ียน 
6 ตึก และ 
4 วิลล่า 

24,500 - 59,500 
บาท 

93 หมู่ท่ี 9 หมู่บ้าน/อาคารบ้านใหม่ริม
คลอง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

053-496000  

20 วัฒนะการบริบาล ให้บริการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ ท่ีบ้าน
และโรงพยาบาล ท้ัง
แบบรายวันและราย
เดือน โดยมีทีม
พยาบาลผู้เช่ียวชาญ
มากประสบการณ์
ให้บริการ 

  99/27 หมู่2. ตำบล ช้างเผือก อำเภอ 
เมือง  จังหวัด เชียงใหม่ 50300 

097-9493291 
065-478-5461 

 

 

 



 

        
21 บ้านลลิสา เนิร์สซิ่งโฮม 

สาขาสันทราย 
ศูนย์ ให้บริการการดูแล
ผู้ป่วยติดเ ตียง ผู้ป่วยอัม
พฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยพัก
ฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัล
ไซเมอร์  และโปรแกรม
ดูแลพิ เศษสำหรับ
ผู้สูงอายุ  โดยภายใน
ศูนย์ของเราจัดกิจกรรม 
สันทนาการ ธาราบำบัด 
กายภาพบำบัด  

 17,000 บาท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 088-2524336  

22 บ้านลลิสา เนิร์สซิ่งโฮม 
สาขาป่าแดด 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ระยะฟืน้ฟูแบบครบวงจร
และทันสมัยท่ีสุดใน
เชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการ
ดูแลผู้ป่วยในโปรแกรมต่างๆ
ได้แก่ โปรแกรมดูแล
ผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรม
ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
และ โปรแกรมดูแลผู้ป่วย
หลังผ่าตัด 

 17,000 บาท 125 หมู่ท่ี 7 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลป่า
แดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

088-2524336  

 

 



 

23 บ้านลลิสา เนิร์สซิ่งโฮม 
สาขาเทพปัญญา 

ศูนย์ ให้บริการการดูแล
ผู้ป่วยติดเ ตียง ผู้ป่วยอัม
พฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยพัก
ฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัล
ไซเมอร์  และโปรแกรม
ดูแลพิ เศษสำหรับ
ผู้สูงอายุ  โดยภายใน
ศูนย์ของเราจัดกิจกรรม 
สันทนาการ ธาราบำบัด 
กายภาพบำบัด  

 17,000 บาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 088-2524336  

24 บ้านลลิสา เนิร์สซิ่งโฮม 
สาขาพายัพ 

ศูนย์ ให้บริการการดูแล
ผู้ป่วยติดเ ตียง ผู้ป่วยอัม
พฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยพัก
ฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัล
ไซเมอร์  และโปรแกรม

ดูแลพิ เศษสำหรับ
ผู้สูงอายุ  โดยภายใน

ศูนย์ของเราจัดกิจกรรม 
สันทนาการ ธาราบำบัด 

กายภาพบำบัด  

 17,000 บาท จ.เชียงใหม่ 088-2524336  

        

 

 



 

        
25 บ้านอภิบาล ชรารักษ์ 

Chararaks elderly care 
รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง ผู้พิการ ผู้ป่วย
อัมพาต ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย มีท้ังแบบเช้าไป
เย็นกลับ รายวัน รายเดือน
และแบบระยะยาว ,จัดส่ง
บริบาลไปดูแลผู้ป่สยหรือ
ผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน, รับ
ขนส่ง ขนย้ายผู้ป่วย 
ควบคุมดูแลโดยแพทย์และ
พยาบาล 

 25,000-31,000  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (082-5573981)  

        
26 CaremakerCo ให้บริการค้นหาผู้ดูแล

ผู้สูงอายุออนไลน์ สะดวก 
ปลอดภัย สามารถเช็ค
ประวัติผู้ดูแลได้ มั่นใจกว่า
ด้วยทีมงานท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการดูแล
ผู้สูงอายุโดยตรง 

  พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 082-8285511  

        

 

 



 

27 รักคุณเนิร์สซิ่ง
โฮม 

บริการดูแลผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาตท่ีต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 
ผู้ป่วยระยะพักฟืน้ ผู้ท่ีต้องการให้การ
ดูแลในเรื่องการจัดท่าพลิกตะแคงตัว
เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การให้
อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ ทำ
แผล ใส่สายสวนปัสสาวะ และการดูแล
ทางด้านจิตใจภายใต้การดูแลจาก
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุมกกว่า 20 ปีและ
พนักงานช่วยการพยาบาลตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 18,000 เป็นต้น
ไป 

233/99 หมู่ท่ี 10 หมู่บ้าน/อาคารหมู่บ้าน
เชียงใหม่วิวดอย ตำบลหนองควาย อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

081-1116215,  
098-1545363 

 

28 หจก.วิธเลิฟแอนด์
แคร์เนิร์สซิ่งโฮม 

รับดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยระยะ
พักฟื้นหลังผ่าตัด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง 

20 เตียง  97/90 หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน/อาคารสิรินโฮม2 
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

093-3140027, 
 061-2961225 

 

 

 

 

 

 



 

29 บ้าน I care U  ดูแลผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
เป็นเพื่อนคอยพูดคุย รับฟัง และจัด
กิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายด้วยการออกกำลังกายตาม
ความเหมาะสม ทำกายภาพบำบัด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำจัดกิจกรรม
ทางศาสนาและประเพณีไทย รวมทั้ง
การจัดเซอร์ไพร์สวันเกิดให้กับผู้สูงอายุ 
 

 4,500 - อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 090-9161190  

30 บ้านกำลังใจ ดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพักและมีคน
ดูแลประจำ สำหรับผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต 

  121/72 หมู่ท่ี 7 หมู่บ้าน/อาคารฟ้าฮ่าม
วิลเลิจ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

089-8950612,  
086-9133614 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

31 บ้านอุ่นใจเนิร์สซิ่ง
โฮม 

บริการท่ีพัก พร้อมให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติดเตียง 
บรรยากาศอยู่สบาย สะอาด ปลอดภัย 
ออกแบบตามหลักมาตรฐานสากล 
พร้อมอาหารตามหลักโภชนาการ
ตลอดท้ัง 3 ม้ือ รวมถึง รับดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้านหรือโรงพยาบาล และ 
ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย
ฟรีอีกด้วย โดยพนักงานผู้ให้บริการ
ของเรามีประสบการณ์ และใบรับรอง
คุณวุฒิ ท่านจึงสามารถอุ่นใจได้ว่าคนท่ี
คุณรักจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม
แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพท่ี
เช่ียวชาญ 

 25,000-45,000 สันทราย จ.เชียงใหม่ 085-0293663  

 

 

 

 

 

 



 

 

32 อโนมา เนิร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เชียงใหม่ 

• ผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย และ
ต้องการผู้ช่วยเหลือ 
• ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
สมองเส่ือม, อัลไซเมอร์ 
• ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะอัม
พฤกษ์ อัมพาต หลอด
เลือดสมองตีบ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
• ผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
ต้องการได้รับการฟื้นฟ ู

 17,000 บาท 7 หมู่ท่ี 0 หมู่บ้าน/อาคารอโนมา2 ตำบลพระ
สิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

080-4629241 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
33 บ้านลลิสาเนอร์ซิ่งโฮม สาขาเมือง

เชียงใหม่ 
ศูนย์ ให้บริการการ
ดูแลผู้ป่วยติด
เตียง ผู้ป่วยอัม
พฤกษ์อัมพาต 
ผู้ป่วยพักฟื้นหลัง
ผ่าตัด ผู้ป่วยอัลไซ
เมอร์  และ
โปรแกรมดูแล
พิ เศษสำหรับ
ผู้สูงอายุ  โดย
ภายในศูนย์ของ
เราจัดกิจกรรม 
สันทนาการ ธารา
บำบัด 
กายภาพบำบัด  

 17,000 บาท 88/1 หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน/อาคารเลขท่ีห้อง
101 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

053-855008  

        
องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 

        

 

 

 

 



 

แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดแพร่ 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       
        

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 สุจินนาเนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้ท่ีต้องการพักฟื้น ผู้
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท้ัง
รายวันและรายเดือน 

  138/1 หมู่ท่ี 2 หมู่บ้าน/อาคารนาแหลม 
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 

081-9600883 
054 060 054 

 

2 สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขา
แพร่ 

   113 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 54000 081-3874656  

3 แพร่เนอร์สซิ่งโฮม    196/6 หมู่ท่ี 0 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลใน
เวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

081-9504725  

4 ศูนย์กรรณิการ์บริรักษ ์    94 หมู่ท่ี 7 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลป่าแมต 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

099-6289597  

        
องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 

        

 



 

แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดลำพูน 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       
        

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 บ้านอุ่นไอรัก    257/1 หมู่ท่ี 3 หมู่บ้าน/อาคารฉางข้าว

น้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

081-2886461, 
0910106082 

 

2 ลำพูนเนอร์สซิ่งโฮม    304/1 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/อาคารจามเทวี
แลนด์ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

065-4545538  

3 อรกมล เนอร์สซิ่งโฮม    จ.ลำพูน 099-3700790  
4 ประกายพรรณ เนอร์สซิ่ง โฮม    19 หมู่ท่ี 9 หมู่บ้าน/อาคาร- ตำบลต้นธง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
088-2669939  

        
องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 

        

 

 



แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดเชียงราย 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

เชียงราย  เฮือนฮ้องขวัญ 
1. บ้านพักผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ ท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว 
2. การดูแลรายวัน
ของผู้สูงอายุ (ไปเช้า-
เย็นกลับ) 
3. การจัดโปรแกรม
ฟื้นฟูรายบุคคล เช่น 

9 ห้อง 1,500-18,500 
บาท 

217 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้าน/อาคารเมืองงิม 
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

083-8298222  

2 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะ
พักฟื้น โฮมฮักเอลเดอร์แคร์ 
เชียงราย 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยระยะพัก
ฟื้นแบบครบวงจร
ตลอด24ช่ัวโมง 

  147 ม.11 
ห้วยสัก เมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000 

081-2881731  

3 บ้านอาม่า แคร์รีสอร์ท บ้านพักวัยเกษียณ 
สถานดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยท่ามกลาง
ธรรมชาติและน้ำพุ
ร้อนส่วนตัว อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย” 

  308 หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน/อาคาร ตำบลบ้าน
โป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

088-2254137  

 

https://www.hongkhwan.com/gallery/178/room-and-facilities
https://www.hongkhwan.com/gallery/178/room-and-facilities
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https://www.hongkhwan.com/gallery/179/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.hongkhwan.com/gallery/179/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94
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https://www.hongkhwan.com/categorycontent/936/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://www.hongkhwan.com/categorycontent/936/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84


 
4 บ้านพักผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

อีลิท เฮลท์ แคร์ 
   41 หมู่ท่ี 9 หมู่บ้าน/อาคาร- ตำบลม่วงคำ 

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
065-1953949  

5 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านแคทลียา/ 
Cattleya Home Care 

1. มีคุณหมอและนัก
กายภาพบำบัดมาตรวจ
และให้คำปรึกษา 

2. ดูแลโดยทีมงาน
พยาบาลวิชาชีพ 

3. ให้การพยาบาลดูแล
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
อัมพาต ผู้ป่วยระยะพักฟื้น 
ผู้ป่วยติดเตียง รายวันและ
รายเดือน 

5. กิจกรรมฟื้นฟูท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 
กายภาพบำบัด สันทนา
การ ดนตรีบำบัด ให้มี
ความสุขท้ังร่างกายและ
จิตใจ 

  53/3 หมู่ท่ี 11 หมู่บ้าน/อาคาร- ตำบล
รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 57000 

084-1730777 
095 448 8179 

 

        
องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 

        
 
 



แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดน่าน 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       
        

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 บ้านร้อยรักเนิร์สซิ่งโฮม    จ.น่าน 098-6329987  
        
        
        
        

องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 
        

 

 

 

 

 

 



แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดพะเยา 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       
        

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
1 Mild Home elderly care resort    จ.พะเยา 092-8607351  
2 มายด์โฮมเอลเดอล่ีแคร์รีสอร์ท    126 , 126/1 , 127 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน/

อาคารสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

092-8607351  

        
        
        

องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 
        

 

 

 

 

 



แบบสำรวจสถานดูแลผู้สูงอายุ จัดหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

 

ลำดับ ชื่อสถานดูแลผู้สูงอาย ุ รูปแบบการ
ดำเนินการ 

จำนวนที่
รองรับ 

อัตราค่าบริการ ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ หมาย
เหตุ 

สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ 
 -       
        

สถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน 
 -       
        
        

องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 
 -       

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รายงานข้อมูล 

                                                                                                                                                             (...............................................................) 

              ตำแหน่ง...................................................................... 

               ลงวันท่ี.................................................... 

 

 


