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การให้ ความรู ้ และกําลังใจแก่ผู ้ สูงอายุทีอยู ่ ตามลําพัง
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โครงการนีได้ รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553

คํานํา
โครงการบริ การวิชาการ เรื อง การให้ ความรู ้ และกํ าลังใจแก่ ผู ้ สูงอายุทีอยู ่ ตามลํ าพังโครงการนี ได้รับการ
สนั บสนุนเงินทุนสนั บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 ซึ งเป็ นโครงการทีเป็ นผลสื บเนือง มาจากงานวิจ ั ยเรื อง
กลยุทธ์ สู่ ความสําเร็ จในการอยู ่ ตามลํ าพังของผู ้ สูงอายุ ซึ งอยู่ระหว่างดํ าเนินการ
ผลการวิจ ั ยเรื องกลยุทธ์การอยู่ตามลํ าพั งของผู ้ สูงอายุ ได้ เก็บข้ อมูลจากผู ้ สูงอายุอยู
ที ่ตามลํ าพั งในจั งหวั ดที
เป็ นทีตั งของศูนย์วิทยพั ฒนา10 แห่ง ซึ งกระจายทั วประเทศไทย และจั งหวั ดข้ างเคียงทีอยู่ในความรั บผิดชอบของ
ศูนย์วิทยพั ฒนา มสธ. ยะลา รวม 12 จั งหวั ด ได้ แก่ ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส นครศรี ธรรมราช เพชรบุรี นครนายก
จั นทบุรี นครสวรรค์ อุดรราชธานี อุบลราชธานี ลํ าปาง สุ โขทั ย ผลการวิจ ั ยพบว่า ผู ้สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งทั ง24
ชั วโมง หรื ออยู่ตามลํ าพั งเฉพาะกลางวั นหรื อกลางคืนยั ง มีปัญหาด้ านสุ ขภาพบางส่ วนยั งขาดความเข้าใจด้าน
สิ ทธิ ประโยชน์ทีควรได้ รับ และปั ญหาจิตใจทีต้ องอยู่ตามลํ าพั ง ผู ้ สูงอายุเหล่านี จึงต้ องการกํ าลั งใจ รวมทั งความรู ้ ใน
การดูแลสุ ขภาพตนเอง รวมทั งสิ ทธิ ประโยชน์ทีพึงได้ รับ
ด้ วยปั ญหาและความต้ องการของผู ้ สูงอายุทีพบจากผลการวิจ ั ยดั งกล่าว จึงได้ จ ั ดทํ าโครงการบริ การวิ ชาการ
เรื องการให้ความรู ้ และกํ าลั งใจแก่ผู ้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั ง โดยให้บริ การแก่ ผู ้สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งทั ง12 จั งหวั ด
ดั งกล่าว รวม 500 คน เพือให้มีความรู ้ สามารถในการดูแลสุ ขภาพเบื องต้ นของตน เอง ได้รับรู ้ ถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที
ตนพึงได้ รับ รวมทั งมีก ํ าลัใงจในการดํ าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศ ั กศิ ศรี
ในการให้ความรู ้ แก่ผู ้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งครั งนี ดํ าเนิ นการโดยบุคลากรของศู นย์วิทยพั ฒนาจํ านวน30
คน ทีเคยเป็ นผู ้ ช่วยวิจ ั ยในโครงการ จึงเป็ นผู ้ รู้ปัญหาของผู ้ สูงอายุด ั งกล่าว โดยผู ้ รับผิดชอบโครงการซึงเป็ นอาจารย์
ประจํ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ จะเป็ นผู ้ ให้ความรู ้ ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์ เรนทร์ รวมทั งใช้
เอกสารเล่มนีเป็ นคู่มือประกอบการให้ความรู ้ และให้ก ํ าลั งใจแก่ผู ้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั ง
เอกสารฉบั บนี จั ดทํ าขึ นเพืปอระกอบการให้ความรู ้และกํ าลั งใจฯ แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
1) ความรู ้
เกียวกั บประชากรผู ้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพังและผลกระทบ (บทที 1) 2) ความรู ้ เกียวกั บกฎหมายประกาศและระเบียบ
ทีเกี ยวข้องกับผู ้สูงอายุ (บทที และ ) และ 3) ความรู ้ เบื องต้นเกี ยวกับการดูแลผู ้สู งอายุ ซึ งนํามาจากเอกสารใน
โครงการบริ การวิชาการ อบรมผู ้ดูแลผู ้สู งอายุแบบองค์รวม ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552 ซึ งได้รั บ
อนุญาตจากผู ้ เขียนแล้ ว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี และหวั งว่าเอกสารฉบั บนี จะเป็ นประโยชน์ต่อการให้ความร
ู้
และกํ าลั งใจแก่ผู ้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งในครั งนี เป็ นอย่างดี

(รศ.ดร.บุญทิพย์ สิ ริธรังศรี)
ผู ้ บริ หารโครงการ
มิถุนายน 2553

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญเนือหา
ส่ วนที 1 ความรู ้ เกียวกับประชากรผู ้สูงอายุทีอยู ่ตามลําพังและผลกระทบ
ความจํ าเป็ นในการให้ความรู้และกํ าลั งใจแก่ผู้ สูงอายุทีอยู่ล ํ าพั ง
แนวคิดเกียวกับผู้ สูงอายุและการอยู่ตามลํ าพั งของผู้ สูงอายุ
แผนผู้ สูงอายุแห่งชาติ
งานวิจ ัยทีเกียวกับผู้ สูงอายุและการอยู่ตามลํ าพังของผู้ สูงอายุ
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ส่ วนที 2 ความรู ้ เกียวกับกฎหมายประกาศและระเบียบทีเกียวข้องกับผู ้สูงอายุ
กฎหมายเกียวกับผู้ สูงอายุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช2550 ทีเกียวข้องกับผู้ สูงอายุ
พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. 2546
กํ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทีจัดไว้ โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็ วแก่ผู้ สูงอายุเป็ นกรณี พิเศษพ.ศ. ๒๕๔๘
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม
และการสนับสนุนการจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื อง
นุ่งห่มให้ผู้ สูงอายุตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึง
กํ าหนดหลั กเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม
และการสนับสนุนการอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในการบริ การสาธารณะอืน
กํ าหนดหลั กเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม
การสนับสนุนผู้ สูงอายุในการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิต
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการคุ ้มครองการส่งเสริ มและ
การสนับสนุนผู้ สูงอายุในการจัดบริ การเพืออํ านวยความสะดวก
สถานทีท่องเทียวและการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
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กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุมครองการส่
้
งเสริ มและ
การสนับสนุนผู้ สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึ กอาชีพทีเหมาะสม
กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจั ดการศพตามประเพณี
การจัดบริ การเพืออํ านวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน
หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะและวั ฒนธรรม
กํ าหนดหลั กเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการคุ ้มครองการส่งเสริ มและการ
สนับสนุนแก่ผู้ สูงอายุในส่วนทีเกียวข้องกั บการขนส่งสาธารณะ
ส่ วนที 3 ความรู ้ เบืองต้นเกียวกับการดูแลผู ้สูงอายุ
ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ สูงอายุ
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับหัวใจ หลอดเลือดและเลือด
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับการหายใจ
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับระบบประสาท
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับกระดูกและกล้ ามเนื อ
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับทางเดินอาหารและการขับถ่าย
การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับทางเดินปัสสาวะ
ปัญหาด้านสังคมและครอบครัวของผู้ สูงอายุ
การสร้างเสริ มสุขภาพจิตในผู้ สูงอายุ
การดูแลช่วยเหลือแบบประคับประคองและการดูแลผู้ สูงอายุระยะสุดท้าย
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