คํานํา
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย มีภารกิจในการเสนอทิศทาง นโยบายและแผนการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุ ตลอดจนการพัฒนามาตรการ กลไกเพื่อการสงเสริม คุมครองและพิทักษ
สิทธิผูสูงอายุ
ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับแนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและนโยบายการดูแลระยะยาว (Long Term Care)ของผูสูงอายุ
ในสังคมไทยที่กําลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุเต็มขึ้น จึงไดพัฒนาแบบประเมิน
และคูมือการใชแบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจําแนกผูสูงอายุแบบองครวมออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมที่มีศักยภาพ กลุมที่ชวยเหลือตัวเองไดและกลุมที่ตองการความชวยเหลือและจัด
ใหมีบริการสวัสดิการสังคมตามความตองการจําเปน (Need) ของผูสูงอายุทั้งทางดาน
สุ ข ภาพจิ ต สุ ข ภาพกาย เศรษฐกิ จ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและสภาวะแวดล อ มที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีในชวงวัยสุดทายของชีวิต
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แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อผูส ูงอายุ
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สวนที่ 1
แบบประเมินความจําเปนของผูส ูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ความเปนมา
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติใหทําการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทํา “แบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการ
จัดบริการสวัสดิการสังคม” ในการนี้จึงไดพัฒนาคูมือการใชแบบประเมินดังกลาวเพื่อจําแนก
ประเภทผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม พรอมทั้งระบุถึงกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการ
จัดบริการในทองถิ่นเพื่อถายทอดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิด
ผูสูงอายุและครอบครัวใหสามารถดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุระยะยาวที่เหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุที่ไดมีการ
สงเสริมการนําไปใชในชวงกอนหนานี้

ทําไมตองประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลที่มีคุณคาของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ สมควรไดรับ
การดูแลทั้งในยามปกติและยามเจ็บปวยเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม อยูเปนรมโพธิ์รมไทร
ใหกับครอบครัวและชุมชนใหนานที่สุด แตในภาวะความสูงอายุมักปรากฏความเสื่อมถอย
ทั้งทางดานจิตใจ รางกาย จิตวิทยาสังคมและการหารายได จึงตองการการชวยเหลือ ดูแล
เพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนขั้นพื้นฐาน (Need) ที่จะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
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อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ใ นวั ย สุ ด ท า ยของชี วิ ต โดยครอบครั ว ควรทํ า หน า ที่ สํ า คั ญ ดั ง กล า วภายใต
การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการตามสภาพปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของผูสูงอายุกลุมตางๆ คือ กลุมที่ตองการความชวยเหลือ กลุมที่ชวยเหลือ
ตัวเองไดบางและกลุมที่มีศักยภาพ

ใครจะไดรับประโยชนจากแบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
การประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม มีเปาหมายใน
การบงชี้ปญหา ความตองการจําเปนเพื่อแยกประเภทหรือระดับของผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม
เพื่อใหครอบครัว องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานและองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ
ในระดับพื้น ที่ ตลอดจนตัวของผูสู งอายุ เองผลักดันใหเ กิดการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ในท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพของผู สู ง อายุ ต ามบริ บ ทของพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด ดังนี้
1. ผูสูงอายุ ไดรับการสงเสริม การปองกันและการแกไขฟนฟูสภาพปญหาไดตรงกับ
ความตองการจําเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
2. อาสาสมัครและผูดูแลผูสูงอายุ มีขอมูลความตองการจําเปนขั้นพื้นฐานของผูสูงอายุ
เฉพาะรายในการขอรั บ บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจากทั้ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเครื่องมือในการไดมาซึ่งขอมูลความตองการจําเปน
ของผูสูงอายุทั้งกลุมที่มีศักยภาพ กลุมที่ชวยเหลือตัวเองไดบาง กลุมที่ตองการความชวยเหลือ
และรายกรณี ส ง ผลให ส ามารถนํ า เสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณและกิ จ กรรม
ที่ ต อบสนองความต อ งการจํ า เป น ของผู สู ง อายุ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งทั้ ง 3 กลุ ม และรายกรณี
ตอสภาบริหารของทองถิ่น หนวยงานราชการ เอกชนและภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ
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4. องคกรเครือขาย มีขอมูลในการจัดทําโครงการเพื่อหนุนเสริมผูสูงอายุไดตรงกับ
สภาพความตองการจําเปนทั้งในระดับกลุมและรายบุคคล
5. ทุกภาคสวน รับทราบสถานการณคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระดับพื้นที่และสามารถ
เขามามีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางสอดคลองกับความตองการ
จําเปนของผูสูงอายุ

กรอบแนวคิดที่ใชในการจัดทําแบบประเมินฯ
คณะที่ปรึกษาไดมีการศึกษาทบทวนแนวคิด ขอกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบการ
ประเมินและคัดกรองผูสูงอายุที่มีอยูในปจจุบันเพื่อประยุกตใชในการประเมินความตองการ
จํ าเป นของผู สู งอายุ แบบองค รวม ใน 5 มิ ติ คื อ มิ ติ สุ ขภาพจิ ต มิ ติ สุ ขภาพกาย มิ ติ เ ศรษฐกิ จ
มิติการสนับสนุนทางสังคม และมิติสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
3. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4. แนวคิดการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long term care)
5. แนวคิดการพึ่งพาในผูสูงอายุ
6. แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
7. มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
8. มาตรฐานการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
9. การคัดกรองและการประเมินภาวะซึมเศราในผูสงู อายุไทย โดยกรมสุขภาพจิต
10. แบบคัดกรองผูสูงอายุที่ตองพึ่งพาสําหรับ อสม.
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การประยุกตใชอาจมีขอถาม เกณฑการประเมินที่แตกตางจากตนแบบ ทั้งนี้
เพื่ อ ให อ าสาสมั ค รในพื้ น ที่ ส ามารถทํ า การคั ด กรองและจํ า แนกผู สู ง อายุ อ อกเป น
กลุมตางๆไดดวยตนเอง

แผนภาพกรอบในการจัดทําแบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศรา
แบบคัดกรอง
ผูสูงอายุที่ตอง
พึ่งพาสําหรับ อสม.
มาตรฐานฯผูสูงอายุ
แหลงสนับสนุน
ทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ
การจัดสภาพ
สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม

การประเมินดาน
สุขภาพ
- สุขภาพจิต
- สุขภาพกาย

การประเมินดาน
สังคม
- เศรษฐกิจ
- การสนับสนุน
ทางสังคม
- สภาพแวดลอม

การจําแนกกลุม
ผูสูงอายุ
กลุม 1 มีศักยภาพ
กลุม 2 ชวยเหลือตนเอง
ไดบาง
กลุม 3 ตองการความ
ชวยเหลือ

บริการสวัสดิการ
สังคม

แบบประเมินผูสูงอายุฯ : เกณฑและผลการจําแนก
การประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคมมีองคประกอบ
ในการจํ า แนกผู สู ง อายุ จํ า นวน 5 มิ ติ คื อ มิ ติ สุ ข ภาพจิ ต มิ ติ สุ ข ภาพกาย มิ ติ เ ศรษฐกิ จ มิ ติ
การสนับสนุนการสังคม และมิติสิ่งแวดลอม โดยมีเกณฑการจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 (ดี) ไมพบภาวะซึมเศรา/ไมพึ่งพาในมิตินั้นๆ ประเภทที่ 2 (ปานกลาง) มีภาวะซึมเศรา
ปานกลาง/พึ่งพานอยในมิตินั้น ประเภทที่ 3 (ไมดี) มีภาวะซึมเศรามาก/พึ่งพามากในมิตินั้นๆ
โดยมีการจัดทํากรอบการจําแนกออกเปน 2 ดาน คือ
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1. ดานสุขภาพ ประกอบดวย การประเมินผลมิตสิ ุขภาพจิต และมิติสุขภาพกาย
2. ดานสังคม ประกอบดวย การประเมินผลมิติเศรษฐกิจ มิติการสนับสนุนทางสังคม
และมิติสิ่งแวดลอม

เกณฑการประเมินที่ใชในการจําแนกรายดาน คือ
1 (ดี) คือ มีผลการประเมินรายมิติในระดับดี ทุกดาน ( 1 ทุกมิติ)
2 (ปานกลาง) คือ มีผลการประเมินรายมิติในระดับดี บางดาน
(1 อยางนอย 1 มิติ หรือ 2 ทุกมิติ)
3 (ไมดี) คือ มีผลการประเมินรายมิติในระดับไมดี ทุกดาน ( 3 ทุกมิติ)
การประเมิ น ความจํ า เป น ของผู สู ง อายุ เ พื่ อ การจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม คื อ
การประเมินผูสูงอายุแบบองครวม (Holistic Assessment) ทั้งดานสุขภาพและสังคม โดยมี
เกณฑการประเมิน ดังนี้
กลุมที่ 1 (มีศักยภาพ) : การประเมินทางดานสุขภาพและดานสังคม ดีทั้งสองดาน : ( 1 ทุกดาน)
กลุมที่ 2 (ชวยเหลือตัวเองได) : การประเมินทางดานสุขภาพและดานสังคมดี เพียงดานใดดานหนึ่ง
: (1 อยางนอย 1 ดาน หรือ 2 ทุกดาน )
กลุมที่ 3 (ชวยเหลือตัวเองไมได) : การประเมินทางดานสุขภาพและดานสังคม ไมดีทั้งสองดาน
: ( 3 ทุกดาน)

อันจะนําไปสูการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสภาพของผูสูงอายุในแตละ
กลุม

5

สวนที่ 2
การประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพือ่ การจัดบริการสวัสดิการสังคม
ขั้นที่ 1 การสรางความรูความเขาใจการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
เปาหมาย
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนํากลุมหรือชมรมผูสูงอายุมีความเขาใจ
และเห็นถึงความสําคัญของการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ
วิธีการ
1. ประสานงานกับผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนํากลุมหรือชมรม
ผูสูงอายุ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับจากการการประเมิน
ความจําเปนของผูสูงอายุในพื้นที่
2. จัดประชุมเพื่อศึกษาและทําความเขาใจการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทํางานประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมในทองถิ่น
เปาหมาย
เกิดคณะทํางานประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิธีการ
1. แตงตั้งคณะทํางานประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมในทองถิ่น
2. กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานในการผลักดันใหมีการประเมินความจําเปนของ
ผูสูงอายุและการนําขอมูลไปใชประโยชน
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความจําเปนของผูส ูงอายุเพือ่ การจัดสวัสดิการสังคม
เปาหมาย
ไดขอมูลที่สามารถจําแนกผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม
วิธีการ
1. จัดทําแบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมใหสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่ หรือเพิ่มคําถามที่ทองถิ่นตองการทราบตามความเหมาะสม
(ดูตัวอยางในภาคผนวก ก. )
2. กําหนดตัวผูเก็บขอมูลตามแบบประเมิน ซึ่งควรเปนบุคคลที่ผูสูงอายุคุนเคยและ
ไววางใจ เชน อผส. อสม. อพม. หรือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตน
3. คัดเลือกพื้นที่และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางใหชัดเจน หากมีผูสูงอายุไมมาก ควรเก็บ
ขอมูลผูสูงอายุทุกคน
4. ระบุระยะเวลาในการจัดเก็บและการสงคืนแบบประเมิน
5. วิธีการเก็บขอมูล ควรใชการสอบถามจากผูสูงอายุ สังเกตการทํากิจกรรมและ
สภาพแวดลอมของผูสูงอายุจากการเยี่ยมบาน
6. ควรตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล หากขอมูลยังไมสมบูรณ
หรือไมชัดเจน ควรใหผูเก็บขอมูลไปทําการประเมินอีกครั้ง
7. การประมวลผล ผู เ ก็ บ ข อ มู ล ทํ า การประมวลข อ มู ล และจํ า แนกกลุ ม ผู สู ง อายุ
ตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นควรมีการประมวลผลของขอมูลทั้งหมดเพื่อสรุปผลการ
ประเมินระดับทองถิ่น
8. การจัดเก็บผลการประเมิน ควรจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร/ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
ที่สามารถสืบคนสภาพปญหาและความจําเปนไดเปนรายกรณีและรายกลุมตางๆ
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารายงานผลการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ
เพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
เปาหมาย
มีรายงานผลการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม
วิธีการ
คณะทํ า งานประเมิ น ความจํ า เป น ของผู สู ง อายุ ฯ จั ด ทํ า รายงานผลการสํ า รวจ โดยมี
ประเด็น ดังนี้
1) ความเปนมาของการประเมิน
2) วัตถุประสงค
3) วิธีการประเมิน
4) ผลการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
5) การจัดลําดับขอมูลความจําเปนเรงดวนในการแกไขและปองกันปญหา
ของผูสูงอายุในแตละกลุมหรือรายกรณี
6) แนวทาง วิธีการในการนําเสนอผลการประเมินเพื่อการแกไขฟนฟู ปองกัน
และสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุในแตละกลุมหรือรายกรณี
7) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวของ
8) ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ
9) งบประมาณและแหลงสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร ประชาสัมพันธ
เปาหมาย
ผูสูงอายุและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับทราบผลการสํารวจ
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วิธีการ
1. สรุปผลการประเมินเปนเอกสารแบบสั้นๆ และเขาใจงาย ขอมูลรายบุคคลควรปกปด
เปนความลับ
2. นําเอกสารสรุปผลการประเมินไปเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน การ
นําเสนอตอที่ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อทองถิ่น เชน เสียงตามสาย
ในชุมชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
3. สงเสริมและแนะนําใหมีการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ ในพื้นที่อื่นๆ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามผลการประเมิน
เปาหมาย
1. การมีสวนรวมของคนทุกชวงวัยและทุกภาคสวนในการสงเสริมศักยภาพ ปองกัน
และแกไข ฟนฟูผูสูงอายุในแตละกลุม
2. องคการปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในแตละกลุมตามผลการประเมิน
วิธีการ
1. การจัดทําแผน
1) จัดประชุมรวมกันระหวางคณะทํางานประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
และผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาผลการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุฯ
พรอมกับวิเคราะหสภาพปญหา แหลงทุนและงบประมาณ แนวทางการ
ประสานความร ว มมื อ ในชุ ม ชน ภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในแตละกลุมหรือรายกรณี
2) นําเสนอผลการประเมินและการประชุมของคณะทํางานตอเวทีประชาคม
ในทองถิ่น และระดมความคิดเห็นวาควรจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
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ชี วิ ต ผู สู ง อายุ อ ย า งเร ง ด ว นในกลุ ม ที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ กลุ ม ที่
ชวยเหลือตนเองไดบาง ตลอดจนการสงเสริมและใชประโยชนจากกลุมที่
มีศักยภาพไดอยางไร
3) นํ า เสนอมติ ข องเวที ป ระชาคมเข า สู ที่ ป ระชุ ม ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อการทํางบประมาณ แผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ (รายละเอียดโครงการในภาคผนวก ข.)
4) กําหนดเปาหมายความสําเร็จของแผนเปนรายป พรอมทั้งมีการประเมิน
ความจําเปนของผูสูงอายุฯทุกปเพื่อวัดความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน
โครงการ
2. การดําเนินงานตามแผน และการสรุปบทเรียน
1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันทางศาสนา
ชมรมผูสูงอายุและครอบครัวใหมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน เชน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งมีหนาที่หลักในการสรางงานใหแกผูสูงอายุ
ตามกฎหมาย ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมประจําจังหวัด การรวมกลุม
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ สถาบันอาชีวศึกษาที่มีนักศึกษา
สามารถซอมแซมบานได
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณและระดมทุน ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนเพื่อการดําเนินงานตามโครงการ เชน ขอรับการบริจาค
เงินและสิ่งของ (โถสวมแบบนั่ง, ราวจับ, รถเข็น, ผาออมสําเร็จรูป) จาก
บริษัทขนาดใหญที่มีการคืนกําไรสูสังคม(CSR) ทั้งในและนอกพื้นที่
3) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จัดใหมีการสรุปบทเรียนวา การดําเนินงานตาม
โครงการมี จุ ดแข็ ง จุ ดอ อน อย างไรบ าง และหากจะทํ าโครงการเช นนี้ อี ก
ตองปรับปรุงวิธีการดําเนินงานอยางไร
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แบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
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แบบประเมินความจําเปนของผูสูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
วันที่สอบถาม................................................ชื่อ-สกุล ผูสูงอายุ..........................................................
ที่อยูผูสูงอายุ บานเลขที่...........หมู.....ตําบล...................อําเภอ.......................จังหวัด........................
ชื่อ-สกุลผูสอบถาม..............................................................................................................................
สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคล
1. อายุ.................ป
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
หยา/แยก
5. ลักษณะการอยูอาศัย
อยูคนเดียว อยูกับคูสมรสเพียงลําพัง อยูกับคูส มรสและบุตรหลาน
อยูกับบุตรหลาน อยูกับญาติ
อยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ
6. การพูดสื่อสารกับบุคคลอื่น
พูดสื่อสารได
พูดสื่อสารพอไดบาง
พูดสื่อสารไมได
7. การประกอบอาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ ระบุ..................…และมีรายไดจากการประกอบอาชีพ................. บาทตอเดือน
8. รายจายตนเอง เฉลี่ยตอเดือน.......................................บาท
สวนที่ 3 มิติดา นสุขภาพจิต
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสอบถามอาการของผูสูงอายุ ในชวง 2 สัปดาหทผี่ านมา
ขอที่
1.
2.
3.

ผลการประเมิน
ใช
ไมใช

องคประกอบ
มีความรูสึกเศรา เปนทุกข ทอแท
เบื่อกิจกรรมที่เคยชอบทํา หรือไมอยากพบผูคน อยากอยูเงียบๆคนเดียว หรือเคย
รองไหคนเดียว
รูสึกวาไมอยากมีชีวิตอยู

เกณฑการจําแนก
ประเภทที่ 1 (ไมพบภาวะซึมเศรา) :
ประเภทที่ 2 (มีภาวะความซึมเศราปานกลาง) :
ประเภทที่ 3 (มีภาวะซึมเศรามาก) :

ตอบวา “ไมใช” ทุกขอ
ตอบวา “ใช” อยางนอย 1 ขอ
ตอบวา”ใช” ทุกขอ

่ ………………………….
ผลการคัดกรองสุขภาพจิต ผูสูงอายุจัดอยูใ นกลุมที…
ภาคผนวก
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สวนที่ 4 มิตดิ านสุขภาพกาย
1. โรคประจําตัว
มี ระบุ...................................................................................…. ไมมี
2. กิจวัตรประจําวัน
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสังเกต การทํากิจกรรมของผูสูงอายุ ด
หากพบปญหาใหเสนใตขอความที่เปนปญหา และ ทําเครื่องหมาย 9ในชอง “ไมใช”
ขอที่
องคประกอบ
ผลการประเมิน
ใช
ไมใช
1. ผูสูงอายุสามารถเคลื่อนไหวและทํากิจกรรมภายในบานดวยตนเอง เชน
ตักอาหารเขาปาก ใชหองสวมไดเอง
2. ผูสูงอายุสามารถเดินนอกบาน หรือเคลื่อนที่นอกบาน (หากใชรถเข็น ไมเทา
หรืออุปกรณชว ยจะเดินดวยตัวเองไดโดยปลอดภัย
เกณฑการจําแนก
ประเภทที่ 1 (ไมพึ่งพา) :
ประเภทที่ 2 (พึ่งพานอย) :
ประเภทที่ 3 (พึ่งพามาก) :

ตอบวา “ใช” ทุกขอ
ตอบวา “ไมใช” อยางนอย 1 ขอ
ตอบวา “ ไมใช” ทุกขอ

ผลการคัดกรอง ผูสูงอายุจัดอยูในกลุมที่…………………………….
สวนที่ 5 มิติดานเศรษฐกิจ
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสอบถามเหตุการณของผูสูงอายุในรอบปที่ผานมา
ขอที่
องคประกอบ

ผลการประเมิน
ใช
ไมใช

1. ผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายสวนตัว
2. ผูสูงอายุมีเงินเหลือเก็บไวใชยามจําเปน
เกณฑการจําแนก
ประเภทที่ 1 (ไมพึ่งพา) :
ตอบวา “ใช” ทุกขอ
ประเภทที่ 2 (พึ่งพานอย) :
ตอบวา “ไมใช” อยางนอย 1 ขอ
ประเภทที่ 3 (พึ่งพามาก) :
ตอบวา “ ไมใช” ทุกขอ
ผลการคัดกรองดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุจัดอยูในกลุมที่…………………………….

ภาคผนวก
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สวนที่ 6 มิติดานการสนับสนุนทางสังคม
คําชี้แจง : ใหผูประเมินสอบถามเหตุการณของผูสูงอายุในชวงรอบปที่ผานมา
หากพบปญหาใหเสนใตขอความที่เปนปญหา และ ทําเครื่องหมาย 9ในชอง “ไมใช”
ขอที่

องคประกอบ

ผลการประเมิน
ใช
ไมใช

1.

ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสดานสุขภาพ เชน กินยาครบ พาไปพบแพทย จัดหา
อาหารและของใชจากบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ
2. ผูสูงอายุมีสัมพันธภาพทีด่ ีและมีกิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
3. ผูสูงอายุสามารถประกอบกิจทางศาสนาไดตามตองการ
เกณฑการจําแนกการสนับสนุนทางสังคม
ประเภทที่ 1 (ไมพึ่งพา) :
ตอบวา “ใช” ทุกขอ
ประเภทที่ 2 (พึ่งพานอย) :
ตอบวา “ไมใช” อยางนอย 1 ขอ
ประเภทที่ 3 (พึ่งพามาก) :
ตอบวา “ ไมใช” ทุกขอ
ผลการคัดกรองการสนับสนุนทางสังคม ผูสูงอายุจัดอยูในกลุมที่…………………………….
สวนที่ 7 มิติดา นสภาพแวดลอม
คําชี้แจง ใหผูประเมินสังเกตสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุ
หากพบปญหาใหเสนใตขอความที่เปนปญหา และ ทําเครื่องหมาย 9ในชอง “ไมใช”
ผลการประเมิน
ขอที่
องคประกอบ
ใช
ไมใช
1. หองนอน/บริเวณที่ผูสูงอายุนอนสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวน
2. พื้นที่ใชสอยของผูสูงอายุ เรียบ ไมรื่น แข็งแรง
3. หองน้ํา/หองสวม อยูใกล สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ
เกณฑการจําแนกสภาพแวดลอม
ประเภทที่ 1 (ไมพึ่งพา) :
ประเภทที่ 2 (พึ่งพานอย) :
ประเภทที่ 3 (พึ่งพามาก) :

ตอบวา “ใช” ทุกขอ
ตอบวา”ไมใช” อยางนอย 1 ขอ
ตอบวา”ไมใช” ทุกขอ

คัดกรองการสนับสนุนทางสังคม ผูสูงอายุจัดอยูใ นกลุมที่…………………………….
ภาคผนวก
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สรุปผลการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ
ผลการประเมินดานสุขภาพ
การประเมินมิติสุขภาพจิต ประเภท........................................................
การประเมินมิติสุขภาพกาย ประเภท........................................................
แปลผลการประเมินทางสุขภาพ กลุม........................

.........

ผลการประเมินดานสังคม
การประเมินมิติเศรษฐกิจ
ประเภท..........................................
การประเมินมิติการสนับสนุนทางสังคม ประเภท ...................................
การประเมินมิติสภาพแวดลอม ประเภท..................................................
.........
แปลผล การประเมินทางสังคม กลุม..........................
เกณฑการประเมินผลดานสุขภาพและดานสังคม :
กลุม 1 คือ มีผลการประเมินรายมิติในระดับดี ทุกมิติ (1 ทุกมิติ)
กลุม 2 มีผลการประเมินรายมิติในระดับดี บางมิติ ( 1 บางมิติ หรือ 2 ทุกมิติ)
กลุม 3 มีผลการประเมินรายมิติในระดับไมดี ทุกมิติ (3 ทุกมิติ)

………………….
สรุปผลการประเมิน ผูสูงอายุจัดอยูในกลุม…………..
เกณฑการประเมินความจําเปนของผูสูงอายุ :
กลุมที่ 1 (มีศักยภาพ) : การประเมินดานสุขภาพและทางสังคมดีทั้งสองดาน (1 ทุกดาน)
กลุมที่ 2 (ชวยเหลือตัวเองได) : การประเมินดานสุขภาพและทางสังคมอยูในระดับดี เพียงดานใดดานหนึ่ง
( 1 บางดาน หรือ 2 ทุกดาน)
กลุมที่ 3 (ตองการความชวยเหลือ) : การประเมินดานสุขภาพและทางสังคมไมดี ทั้งสองดาน (3 ทุกดาน)
ความคิดเห็นตอสภาพ/การใหความชวยเหลือผูสูงอายุ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ภาคผนวก
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ภาคผนวก ข.
แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุ
กลุมที่ตองการความชวยเหลือ กลุมที่ชวยเหลือตัวเองได
และและกลุม ที่มีศักยภาพ
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แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการดูแลที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุกลุมตางๆ
กลุม

กลุมที่ 3
ชวยเหลือ
ตนเองไมได

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

ไมดี
ทั้งดาน
สุขภาพและ
ดานสังคม
(3 ทุกดาน)

แกไข ฟนฟู

สุขภาพจิต
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
มีอารมณแจมใส ไม
มีภาวะซึมเศรา
ผูมีบทบาทหลัก :
รพ.สต. โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจิตเวช
ผูมีบทบาทรอง :
อปท.
วิธีการ :
1. ประสานงานกับ
รพ.สต. เพื่อประเมิน
ภาวะซึมเศราขั้นสูง
2. สรางความรูความ

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจ
สุขภาพกาย
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
การดํารงชีวิต
และนอกบานได
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
ผูมีบทบาทหลัก : ครอบครัว
ผูมีบทบาทหลัก : ผูมีบทบาทหลัก :
ลูกหลาน
รพ.สต.
อปท.
โรงพยาบาล อสม. ผูมีบทบาทรอง :
ผูมีบทบาทรอง : เพื่อนบาน
ผูมีบทบาทรอง :
คนในชุมชน บริษัทหางราน
เจาของกิจการใน
และ อปท.
พื้นที่ สํานักงาน
อปท.
จัดหางาน
วิธีการ :
วิธีการ :
วิธีการ :
1. ประสานงานใน 1. ประเมินศักยภาพ 1. ประสานความรวมมือกับ
สถานประกอบการและ
การตรวจสุขภาพ ในการทํางานของ
สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อหา
กายภาพบําบัด กับ ผูสูงอายุแบบราย
อาสาสมัครเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ
กรณี
รพ.สต.และ

ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ผูมีบทบาทหลัก :
อปท.
ผูมีบทบาทรอง :
สถาบันอาชีวศึกษา

วิธีการ :
1. ประสานความ
รวมมือกับสถานบัน
อาชีวศึกษาในพื้นที่
ในการซอมแซมและ
ปรับปรุงบาน
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กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ
สุขภาพจิต
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
มีอารมณแจมใส ไม
มีภาวะซึมเศรา
เขาใจเรื่องโรค
ซึมเศรากับผูดูแล
ผูสูงอายุ
3. จัดอาสาสมัครเพื่อ
พบปะพูดคุยและเฝา
ระวังการฆาตัวตาย

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพกาย
เศรษฐกิจ
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
โรงพยาบาล
2. ประสานกับสถาน 2. จัดจางอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุจากงบประมาณของ
2. ประสานกับ
ประกอบการและ
อปท.
โรงพยาบาลในการ เจาของกิจการใน
ประเมินความพิการ พื้นที่เพื่อใหผสู ูงอายุ 3. จัดรถของ อปท.เพื่อ
ใหบริการพาไปพบแพทย
เพื่อรับเบี้ยคนพิการ เขาทํางาน
3. ประสาน พมจ. 3. ประสานงานกับ ตามนัด
ในการขอรับกาย
สํานักงานจัดหางาน 4. จัดหาตลับใสยาที่ตอง
รับประทานเปนประจําแบบ
อุปกรณ เชน
จังหวัดและ
รายมื้ออาหารใหแกผูสูงอายุ
รถเข็น ไมเทา ฯลฯ สํานักงานพัฒนา
4. ขอรับบริจาค
ฝมือแรงงานจังหวัด 5. จัดอบรมและใหความรู
สิ่งของจําเปน
ในการตําแหนงงาน ดานพัฒนาการและการ
สําหรับผูสูงอายุ
และฝกอาชีพ
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
ใหแกผูดูแลและอาสาสมัคร
ที่นอนติดเตียงจาก ผูสูงอายุ
ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ผูสูงอายุ
2. ประสานความ
รวมมือกับศูนย
พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัดเพื่อซอมบาน
3. ประสานความ
รวมมือ ราคาวัสดุ
กอสรางในการจัดหา
อุปกรณที่เหมาะสม
กับบานผูสูงอายุ
4. สงเสริมความรูใน
การจัด
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กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพจิต
สุขภาพกาย
เศรษฐกิจ
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
มีอารมณแจมใส ไม ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
มีภาวะซึมเศรา
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
บริษัท หางรานใน 4. สงเสริมศักยภาพ 6. ประสานความรวมมือ
ชุมชน เชน ผาออม ของผูมีรายไดดีใน กับศาสนสถานในพืน้ ที่ใน
ชุมชนในการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ
สําเร็จรูป ฯลฯ
4. จัดหาอาสาสมัคร สิ่งของจําเปน
7. จัดทําโครงการธรรมสัญจร
ทั้งจากผูสูงอายุกลุม สําหรับผูสูงอายุ
ไปยังสถานทีท่ ี่มีการพบปะ
5. จัดตั้งและระดม กันของผูสูงอายุในชุมชน
ที่ 1 และคนจาก
ทุนเพื่อสวัสดิการ
หลายชวงวัยเขา
8. จัดทําโครงการแลกเปลี่ยน
เยี่ยมเยียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุยากไร จาก หยิบยืมสื่อตางๆทางศาสนา
5. จัดโครงการให การหักกําไรของ
เชน หนังสือ วีซีดี เปนตน
ความรู เสริมสราง กองทุนตางๆใน
ชุมชน
กําลังใจและ
นันทนาการแก
ผูดูแลผูสูงอายุ
ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัยใหแกผูดูแล
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กลุม

กลุมที่ 1
มีศักยภาพ

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

ดี
ทั้งดาน
สุขภาพและ
ดานสังคม
(1 ทุกดาน)

สงเสริม
ศักยภาพ
และ ปองกัน

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพกาย
การสนับสนุนทางสังคม
สุขภาพจิต
เศรษฐกิจ
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
มีอารมณแจมใส ไม ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
และนอกบานได
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
มีภาวะซึมเศรา
การดํารงชีวิต
ดวยตัวเอง
ผูมีบทบาทหลัก :
ผูมีบทบาทหลัก : ผูมีบทบาทหลัก :
ผูมีบทบาทหลัก : ครอบครัว
อปท.
รพ.สต.
อปท.
ลูกหลาน
โรงพยาบาล อสม. ผูมีบทบาทรอง :
ผูมีบทบาทรอง :
ผูมีบทบาทรอง : เพื่อนบาน
รพ.สต. โรงพยาบาล ผูมีบทบาทรอง :
ครอบครัว ลูกหลาน คนในชุมชน บริษัทหางราน
โรงพยาบาลจิตเวช อปท.
และ อปท.

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ผูมีบทบาทหลัก :
อปท.
ผูมีบทบาทรอง :
สถาบันอาชีวศึกษา

วิธีการ :
1. จัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสืบสานสัมพันธภาพของ
วัยเด็ก และวัยชรา
2. มอบประกาศเกียรติคณ
ุ แก
ผูดูแลผูสูงอายุดีเดน

วิธีการ :
1. สงเสริมความรูใน
การจัด
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัยใหแก

วิธีการ :
1. สรางความรูความ
เขาใจและการ
ปองกันภาวะซึมเศรา
กับผูสูงอายุ

วิธีการ :
1. ประสานงานใน
การตรวจสุขภาพ
ประจําป
2. สงเสริมการ

ภาคผนวก

วิธีการ :
1. จัดตั้งกองทุน
สะสมทรัพยเพื่อจัด
สวัสดิการในพื้นที่
2. สงเสริมการ
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กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพจิต
สุขภาพกาย
เศรษฐกิจ
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
มีอารมณแจมใส ไม ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
มีภาวะซึมเศรา
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
3. จัดอบรมและใหความรู
ชวยเหลือดาน
3. ทําโครงการพบปะ ออกกําลังกาย
เศรษฐกิจจากลุมมี ดานพัฒนาการและการ
ดวยตัวเองของ
สังสรรคและออก
ศักยภาพสูกลุม ที่
ผูสูงอายุ เชน
กําลังกายของ
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
ฮูลาฮูบ การใชหนัง ตองการความ
ผูสูงอายุในชุมชน
ใหแกผูดูแลและอาสาสมัคร
ยาง การแกวงแขน ชวยเหลือ
เพื่อปองกันภาวะ
4. สงเสริมศักยภาพของ
3. ใหความรูด า นการ ผูสูงอายุกลุมนี้ดวยการดูแล
เปนตน
ซึมเศรา
ออมและการหา
3. ใหความรูด า น
4. สงเสริมให
ผูสูงอายุดวยกันเองแบบ 1 ตอ
รายไดเพิ่มเพื่อสราง 1 (Buddy)
การรับประทาน
ผูสูงอายุที่มี
หลักประกันยามชรา
และหลีกเลีย่ ง
สุขภาพจิตดีเปนผู
ภาพ
อาหารตามวัย
ถายทอด
ประสบการณสูคน
รุนตางๆและจิตอาสา
สูเพื่อนวัยเดียวกัน
ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ผูสูงอายุและดูแล
2. คนหาและใช
ประโยชนจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
สภาพแวดลอม
ผูสูงอายุ เชน สวม
หอยขาจากถังสีทา
บาน ราวจับทางเดิน
จากไมไผ เปนตน
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วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพจิต
เศรษฐกิจ
สุขภาพกาย
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
มีอารมณแจมใส ไม ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
มีภาวะซึมเศรา
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
ดี
กลุมที่ 2
ผูมีบทบาทหลัก :
มีบทบาทหลัก :
ผูมีบทบาทหลัก : ครอบครัว
ผูมีบทบาทหลัก :
เพียงดานใดดานหนึ่ง
อปท.
รพ.สต.
ลูกหลาน
อปท.
ชวยเหลือ
โรงพยาบาล อสม. ผูมีบทบาทรอง :
ผูมีบทบาทรอง :
ผูมีบทบาทรอง : เพื่อนบาน
ตัวเองไดบาง
รพ.สต. โรงพยาบาล ผูมีบทบาทรอง :
คนในชุมชน บริษัทหางราน
เจาของกิจการใน
โรงพยาบาลจิตเวช อปท.
และ อปท.
พื้นที่ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
พิจารณาบริการสวัสดิการสังคมในกลุมที่1 มีศักยภาพในดานที่ดี
ดานสังคมดี หรือดานสุขภาพ
สงเสริม
และ
ดี เพียงดานเดียว
ในดานที่ดี และ
บริการสวัสดิการสังคมในกลุมที่ 2 และ 3 ในดานทีไ่ มดี
ปองกัน แกไข
ในดานที่ไมดี
กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ผูมีบทบาทหลัก :
อปท.
ผูมีบทบาทรอง :
สถาบันอาชีวศึกษา
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กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ดี
ทั้งดานสุขภาพและดานสังคม
(2 ทุกดาน)

ลักษณะบริการ
สุขภาพจิต
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
มีอารมณแจมใส ไม
มีภาวะซึมเศรา
ปองกัน

วิธีการ :
1. สงคัดกรองโรค
และการใหคําปรึกษา
ใน รพ. สต. หรือ
นักจิตวิทยา
2. สรางความรูความ
เขาใจและการ
ปองกันภาวะซึมเศรา
กับผูสูงอายุและ
ผูดูแล
3. จัดหาอาสาสมัคร
จากทั้งวัยสูงอายุและ
วัยเด็กในการเยี่ยม

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพกาย
เศรษฐกิจ
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
วิธีการ :
วิธีการ :
วิธีการ :
1. ประสานงานใน 1. สงเสริมการมีงาน 1. จัดบริการรถ ของ อปท.
การตรวจสุขภาพ ทําและการมีอาชีพ ในการพบแพทยตามนักและ
ประจําปและโรค ในวัยสูงอายุเหมือน สงตอฉุกเฉินในผูสูงอายุที่มี
รายแรงที่ตองเสีย กลุมที่ 3
โรคเรื้อรัง
คาใชจายเพิ่ม
2. จัดหาตลับใสยาและ
2. สงเสริมให
แนะนําการทานยาใหครบ
ผูสูงอายุไปพบ
ตามที่แพทยสงั่
แพทยอยาง
3. สงเสริมและให
สม่ําเสมอตามม
ประกาศนียบัตรแกลูกหลาน
ตารางนัด
และเพื่อนบานที่ดูแลเอาใจใส
3. สงเสริมการออก
ผูสูงอายุ
กําลังกายและ
ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
วิธีการ :
1. สํารวจสภาพบาน
ที่ไมเหมาะสมกับ
การใชชีวิตอิสระ
ของผูสูงอายุ
2. ชี้แจงและสงเสริม
ใหผูดุแลปรับปรุง
สภาพบานผูสูงอายุ
โดยการใชภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
3. ประสาน
หนวยงาน เชน ศพส.
สถาบันอาชีวศึกษา
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กลุม

ลักษณะจาก
การประเมิน

ลักษณะบริการ

วิธีการและตัวอยางการจัดบริการสวัสดิการสังคม
สุขภาพจิต
สุขภาพกาย
เศรษฐกิจ
การสนับสนุนทางสังคม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุ เปาหมาย : ผูสูงอายุไดรับการ
มีอารมณแจมใส ไม ทํากิจกรรมในบาน มีรายไดเพียงพอใน ดูแลจากลูกหลาน เพื่อนบาน
มีภาวะซึมเศรา
และนอกบานได
การดํารงชีวิต
และไดปฏิบัตกิ ิจทางศาสนา
ดวยตัวเอง
4. จัดกิจกรรมนันทนาการ
เยียนผูสูงอายุที่มี
การดูแลสุขภาพ
ระหวางชวงวัยตางๆกับ
ความเสี่ยงซึมเศรา
เปนกลุมยอยๆใน
ผูสูงอายุเปนกลุมยอยใน
ระแวกที่ผูสูงอายุ
ระแวกเดียวกันเพื่อเสริมสราง
อาศัยอยูใกลเคียง
สัมพันธภาพของคนใน
กัน
ระแวกเดียวกันในการดูแล
4. สงเสริมใหเกิด
ชวยเหลือผูสูงอายุ
จิตอาสาและ
5. หากมีภาวะทุพพลภาพควร
อาสาสมัครในกลุม
ผูดูแลผูสูงอายุ โดย
สงเสริมใหมีการปฏิบัติ
การผลัดเวรในการ
ศาสนกิจที่บาน เชน ธรรมะ
ดูแลในกลุมของ
ขางเตียง ยืมอุปกรณธรรมะ
ตนเอง
เปนตน

ภาคผนวก

สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : ผูสูงอายุ
อาศัยอยูในบานที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย
ในการปรับปรุงบาน
ใหสามารถใชชีวิต
อิสระไดอยาง
ปลอดภัย
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