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 กลุมผูสูงอายุ ถือเปนกลุมที่มีสัดสวนของผูประสบภาวะยากลําบาก               
สงูกวาวยัอืน่ โดยเฉพาะผูสงูอายทุีไ่มมหีลกัประกนัทัง้ในรปูแบบบาํนาญและเงนิออม 
และไมมีบุตรหลานคอยดูแล เนื่องจากความเสื่อมของสภาพรางกายตามวัย         
และโรคภัยที่มากข้ึน กอใหเกิดภาวการณพึ่งพาท่ีสูงขึ้นและมีความตองการ                  
การดูแลระยะยาวจากสังคม จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดมาตรการรองรับ               
การดําเนินงาน เพื่อการสงเสริมศักยภาพ การดูแลการคุมครองสิทธิผูสูงอายุ เชน               
พระราชบัญญัติผู สูงอายุ พ.ศ. 2546 แผนผูสูงอายุแหงชาติซึ่งปจจุบันเปน                      
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
 ตอมา รฐับาลภายใตการนาํของ พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี 
ไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะ                      
ดานนโยบายดานสังคมเรื่อง “การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และสรางโอกาส
เขาถึงบริการของรัฐ การเตรียมความพรอมเขาสู สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ”                     
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดสนองตอบนโยบาย                
ดังกลาวดวยการดําเนินโครงการ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ                     
ผูสูงอายุ (ศพอส.) นับตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนไป เพื่อใหการดําเนินงาน                 
ดังกลาวมีมาตรฐานและสามารถประเมินผล ศพอส. ทั่วประเทศไดอยางเปน                  
รูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ ศพอส. ตอไปนั้น                 

คํานํา
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กรมกิจการผูสงูอายุซึง่เปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม จงึทําการศึกษาและรวบรวมขอมลู
เพื่อใชในการสรางมาตรฐานการดําเนินงานของ ศพอส. ใหเกิดประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล และเปนไปตามตนแบบ (Model) ที่กําหนดไว
 คณะทํางาน จงึหวงัเปนอยางย่ิงวา คูมอืมาตรฐานท่ีไดจดัพิมพเผยแพร
ในครัง้นี ้จะเปนเคร่ืองมอืท่ีเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของ ศพอส. ตลอดจน
หนวยงานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานมีมาตรฐาน                        
มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการงานอยางเขมแข็ง ตอไป
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 กรมกิจการผูสูงอายุไดดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) เพื่อใหชุมชนมีศูนยรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริม
การดูแลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทุกมิติ โดยบูรณาการความรวมมือ
และการมีสวนรวมจากหนวยงาน องคกร เครือขายที่เกี่ยวของผานกระบวนการ   
มีสวนรวมของชุมชน ซึ่งในป พ.ศ. 2557 สามารถจัดต้ังและดําเนินงาน ศพอส.                 
ในระดบัพ้ืนทีจ่าํนวน 878 แหงทัว่ประเทศ โดยมกีารขบัเคลือ่นกจิกรรมในระดบัหนึง่ 
แตยงัไมครอบคลมุและเขมแข็งทุกพืน้ที ่ดงันัน้ในป พ.ศ. 2558 กรมกจิการผูสงูอายุ 
ตองการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพอส. ใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่อง              
รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของ ศพอส. ใหมีการบริหารจัดการ               
ที่เขมแข็ง มีกลไกการขับเคลื่อนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ               
เขมแข็งและย่ังยืน และพัฒนาไปสูพื้นที่ตนแบบระดับตําบล ซึ่งการศึกษา                  
และสรางมาตรฐาน ศพอส. จะเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหการดําเนินงานของ 
ศพอส. มีศักยภาพและมีการบริหารจัดการงานอยางเขมแข็ง สามารถพัฒนา
คุณภาพ การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตาม
ตนแบบท่ีกําหนดไว และขยายผลการดําเนินงานทุกตําบลท่ัวประเทศ ในระยะ               
ตอไป

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)
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 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ              
ผูสูงอายุ ประกอบไปดวย 3 ดาน 6 องคประกอบ และ 45 ตัวชี้วัด ไดแก

ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ              
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 1. กรอกขอมูลในสวนที่ 1 ของแบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน 
ศพอส. ใหครบถวนสมบูรณ ดวยตัวบรรจง
 2.  แบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ศพอส. ในสวนท่ี 2 ซึง่ประกอบดวย 
45 ตัวชี้วัด กําหนดใหการประเมินคือ มี หรือ ไมมี ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง 
โดยพิจารณาใชขอมูลจากตารางในชองขอมูลประกอบการพิจารณา
 3. หลังจากทําแบบประเมินจนครบทุกดาน ใหคิดคะแนนในแตละดาน
จากชองน้ําหนัก (คะแนน) ในตาราง แลวทําการรวมคะแนนทั้งหมดใสลงในชอง
รวมคะแนนของแตละดาน
 4. นําผลคะแนนที่ได เต็ม 100 คะแนน มาเทียบกับผลการประเมิน
มาตรฐาน ซึ่งมีอยู 4 ระดับ จะทําใหทราบวาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุของทานอยูในระดับใด

มาตรฐานการดําเนินงาน
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คําชี้แจง
 จากแบบประเมินการศึกษาและสรางมาตรฐานการดําเนินงาน                      
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู สูงอายุ ใหผู ตอบแบบประเมิน                   
คิดคะแนนดังน้ี
 ถาตอบ  มี ใหคิดคะแนนตามชองนํ้าหนักคะแนนที่อยูใน
  ตารางตัวบงชี้และคานํ้าหนัก
 ถาตอบ  ไมมี ใหคะแนนเปน 0

   เกณฑการพิจารณา และคาน้ําหนักคะแนน

1. ดานการจัดกิจกรรมและบริการ

2. ดานสภาพแวดลอมกายภาพ

3. ดานกลไกและบริหารจัดการ

รวม

มาตรฐาน

50

20

30

100

นํ้าหนัก (คะแนน)
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ตัวมาตรฐานหลัก และคานํ้าหนักของมาตรฐานทั้ง 3 ดาน
เกณฑการใหคะแนน
 พิจารณาจากคณะทํางาน เห็นความสําคัญของดานการจัดกิจกรรม                
และบริการ ในองคประกอบดานอาชีพและสังคม เนื่องจากผูสูงอายุเปนตนทุน
ทรัพยากรท่ีมีคา การมีสวนรวมในกิจกรรมและเขารวมทางสังคม ทําใหผูสงูอายุ
คลายเหงา เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู และการมีงานทําที่เหมาะสมสําหรับ                  
ผูสูงอายุ สามารถตอบสนองปญหาและความตองการของผูสูงอายุและชุมชนได 
คณะทํางานจึงใหคะแนนในองคประกอบดานอาชีพและสังคมเปนสัดสวนมาก
ที่สุด     
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ดานการจัดกิจกรรมและบริการ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดาน
สขุภาพอนามยัและคณุภาพชวีติ ทีท่าํใหเกดิความเพลดิเพลนิ สนกุสนาน ผอนคลาย 
ทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปดวย การสงเสริมสุขภาพกาย                    
และใจ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสราง

มาตรฐานที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมและบริการ

ขอที่

1 2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีบริการตรวจ
สุขภาพ เบื้องตน 
ไดแก การคัดกรอง
โรคความดันโลหติสงู 
โรคเบาหวาน
โรคไขมนัในเลอืดสูง

 เมือ่เขาสูวยัสงูอายุ สภาพรางกายจะเส่ือมสภาพลงตาม
ธรรมชาติ ระบบอวัยวะตาง ๆ จะทาํงานดอยประสทิธภิาพลง 
ทาํใหอบุตักิารณของโรคตาง ๆ  เพิม่มากข้ึนตามอายุทีเ่พิม่ขึน้ดวย 
ผู สูงอายุจะมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ                
ซึ่งโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ เชน โรคความดันโลหิตสูง                 
โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู เปนตน ดงันัน้การใหบรกิาร 
ตรวจสุขภาพเบ้ืองตนแกผูสงูอายเุพือ่คดักรองโรคต้ังแตระยะ
เริ่มแรกจึงมีความจําเปนมาก
 สําหรับการใหบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตนในการ           
คดักรองโรค ศพอส.สามารถจัดบริการรวมกับ รพ.สต. และ/หรอื 
อปท. เชน การวัดความดันโลหิตเพ่ือคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูง การเจาะเลือดหานํ้าตาลในเลือดท่ีปลายน้ิวเพื่อ
คดักรองโรคเบาหวาน และการตรวจระดบัไขมนัในเลอืดเพือ่

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
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ขอที่

2

3

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมสงเสริม
การบริโภคอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการสําหรับ
ผูสูงอายุ เชน 
กิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับอาหารที่
เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุหรือผูที่มี
โรคเรื้อรัง

มีกิจกรรมออก
กําลังกายที่
เหมาะสม
กับผูสูงอายุ

คดักรองโรคไขมันในเลอืดสูง นอกจากนีท้าง ศพอส. สามารถ
ดําเนินการใหบริการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องตน เชน               
การช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง เพื่อหาคาดัชนีมวลกายสําหรับ                 
ผูสูงอายุ (Body Mass Index : BMI)
 สําหรับในวัยผูสูงอายุนอกจากการคํานึงในเรื่องการ         
รบัประทานอาหารใหครบทัง้ 5 หมูแลว ควรมกีารปรับเปลีย่น
วธิกีารปรงุอาหารใหเหมาะสมตอการรบัประทานอาหาร เชน 
อาหารประเภทเนื้อสัตวควรเปนเนื้อสัตวแบบยอยงาย              
โดยเฉพาะเนือ้ปลา นอกจากนีค้วรลดอาหารประเภทแปงและ
ไขมันลง เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคอวนในผูสูงอายุได 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลัก  
โภชนาการสําหรับผูสงูอายุจงึมคีวามจําเปน อาจเปนกจิกรรม
ในรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับ        
ผูสูงอายุทั่วไป หรือผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง เชน ผูที่เปนโรค
ไขมันในเลือดสงูควรลดอาหารหรือหลกีเล่ียงอาหารท่ีไขมนัสงู 
ผูทีเ่ปนโรคความดันโลหติสงูควรลดอาหารท่ีมรีสเค็ม เปนตน 
นอกจากน้ีอาจมกีารประชาสัมพนัธใหความรูผานชองทางตาง ๆ 
เชน หอกระจายขาว การรณรงคเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
เชน รณรงคไมใหรับประทานหวาน มัน เค็ม เปนตน
 การออกกําลังกาย หากปฏิบัติอย างถูกต องและ
สมํ่าเสมอจะสงผลใหอวัยวะทุกสวนของรางกายแข็งแรงและ
ทาํงานไดดขีึน้ ซึง่ถอืวาสงผลดีตอสุขภาพผูสงูอายุ นอกจากน้ี 
การออกกําลังกายยังชวยใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
รูสกึ ผอนคลาย ทาํใหมสีขุภาพจิตดขีึน้ ดงันัน้การออกกําลงักาย 
ที่ เหมาะสมสําหรับผู สูงอายุ ตองเปนกิจกรรมท่ีมีการ
เคลือ่นไหวโดยใชกลามเนือ้มดัใหญอยางตอเนือ่ง เชน การเดนิ 
การเดินเร็ว การรําไมพลอง การว่ิงเหยาะ การปนจักรยาน 
การออกกําลงัในนํา้ (Aquatic exercise) การรํามวยจีน การฟอน 
โยคะ ไทเกก เปนตน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

4

5

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพจิต
สําหรับผูสูงอายุ 
เชน กิจกรรม
ผอนคลาย
ความเครียด

มกีจิกรรมใหความรู 
เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดลอม
และที่อยูอาศัยที่
ปลอดภัย สําหรับ
ผูสูงอายุแก
ผูสูงอายุ ผูดูแล
หรือผูที่เกี่ยวของ

     ผู สูงอายุโดยทั่วไปมักมีปญหาเรื่องจิตใจหอเหี่ยว                       
และอารมณแปรปรวน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย ๆ อยาง 
ทัง้เร่ืองสุขภาพรางกาย โรครุมเรา การสูญเสีย อาการซึมเศรา
หลังจากการผาตัด รวมทั้งมีความเขาใจและความจําที่ไมดี
เหมอืนท่ีเคยเปน โดยปญหาสุขภาพจิตของผูสงูอายุทีพ่บบอย 
ไดแก ความวติกกงัวล ซมึเศรา นอนไมหลบั ระแวง และความ
จําเส่ือม
     ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตเพื่อให                  
ผูสงูอายุมสีขุภาพจิตทีด่ ีเชน กจิกรรมผอนคลายความเครียด 
การฝกทําสมาธิ การสวดมนต การฟงธรรมะ การไป
ทัศนศึกษา เปนตน
 ผูสูงอายุเปนผู ที่มีการเสื่อมถอยเกี่ยวกับการทรงตัว 
ความแข็งแรงของขอกระดูก และกลามเนื้อ สมรรถภาพการ
ทํางานของระบบประสาท การมองเห็น การกะระยะทาง                  
สงผลใหเกิดการหกลมในผูสูงอายุมากขึ้น
     ปจจัยภายนอก สภาพแวดลอม รอบตัวผูสูงอายุ เชน 
สภาพแวดลอมภายในบาน ความเปนระเบียบเรียบรอย                   
แสงสวาง สัตวเล้ียง รวมท้ังบุคคลท่ีทําหนาที่เปนผู ดูแล                        
ผูสูงอายุทั้งที่เปนญาติ ลูกหลานในครอบครัว และบุคคลอื่น 
หากสภาพแวดลอมภายในบานไมมคีวามปลอดภยั ผูดแูลขาด
ความสนใจ เอาใจใส โอกาสทีจ่ะทาํใหผูสงูอายเุกดิการหกลม
จะยิง่มมีากขึน้ ดงันัน้กิจกรรมใหความรูเกีย่วกบัการจดัสภาพ
แวดลอมและท่ีอยู อาศัยที่ปลอดภัยสําหรับผู สูงอายุแก                 
ผูสงูอาย ุผูดแูลหรอืผูทีเ่กีย่วของจงึมคีวามสาํคญัเพือ่การปองกนั 
การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุได

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

6

7

8

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมสงเสริม
การดูแลสุขภาพ
ชองปากสําหรับ    
ผูสูงอายุ เชน 
การใหความรู
ในการดูแลสุขภาพ
ชองปากแก
ผูสูงอายุ

มกีจิกรรมใหความรู 
เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน
จากโรคเร้ือรัง เชน 
โรคความดันโลหติสงู 
โรคเบาหวาน 
โรคขอเขาเสื่อม 
ฯลฯ
มกีจิกรรมใหความรู 
ดานการดูแล
ผูสูงอายุ เชน
ผูดูแลผูสูงอายุ 
สมาชกิในครอบครัว 
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ (อผส.) 
ผูที่เกี่ยวของ

     โรคในชองปากเปนปญหาสําคัญที่กระทบตอสุขภาพ                
โดยรวมของผูสูงอายุ ทําใหรางกายออนแอและเจ็บปวยงาย 
สงผลใหเกิดการสูญเสียฟนแลวเกิดโรคในชองปาก เชน 
รากฟนผุ โรคเหงือกอักเสบรุนแรง ซึง่การดูแลอนามัยชองปาก
อยางสม่ําเสมอจึงเปนสิ่งที่จําเปนในผูสูงอายุ
 การจดักจิกรรมสงเสรมิการดแูลสุขภาพชองปากสําหรบั
ผูสูงอายุ เชน การใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปากแก               
ผูสงูอายุ การดูแลความสะอาดฟนและเหงือก การเลือกแปรงสีฟน 
ทีเ่หมาะสม การแปรงฟนทีถ่กูวธิ ีการดแูลและการใสฟนปลอม 
การสงัเกตและการปองกันโรคในชองปาก เปนตน
 ผูสงูอายมุกัมีโรคเรือ้รงัซึง่เกิดจากความผดิปกตขิองการ
ใชพลังงานในรางกาย เชน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคขอเขาเส่ือม ดงันัน้ ศพอส. อาจ
ดาํเนินการรวมกับ รพ.สต. และ/หรอือปท. ในการจัดกิจกรรม
ใหความรูเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัโรคเรือ้งรงัแกผูสงูอายุ
และผูทีเ่กีย่วของ เชน การรบัประทานอาหาร การรบัประทาน
ยา การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเปน การสังเกต
อาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรค
เรื้อรัง และการตรวจตามนัด เปนตน
 เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนผู ที่ใกลชิดกับผู สูงอายุ                 
และมบีทบาทในการชวยเหลอืผูสงูอายโุดยเฉพาะในภาวะฉกุเฉนิ 
การใหความรู ด านการดูแลผู สูงอายุแกผู ดูแล รวมถึง                       
ผูที่เก่ียวของจึงเปนสิ่งจําเปน เชน การดูแลดานอาหาร               
ดานการเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกาย ดานขับถาย 
ดานการปองกันอุบัติเหตุในบาน ดานการติดเชื้อและ                    
โรคประจําตัว ดานสุขภาพจิต และดาน สิ่งแวดลอม เปนตน 
29 มีการเย่ียมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่ติดบาน และผูสูงอายุ
ที่ติดเตียง อาจจะดําเนินการรวมกับ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

9

10

11

2

2

3

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีการเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
ที่ติดบาน และ
ผูสูงอายุที่ติดเตียง

มีกิจกรรมฟนฟู
สมรรถภาพเบ้ืองตน 
แกผูสูงอายุ 
และผูที่มีความ
ตองการ

มีกิจกรรมสงเสริม
อาชีพที่กอใหเกิด
การเพิ่มรายได 
หรอืการลดรายจาย 
หรือการออม

 ศพอส. อาจจะดําเนินการเยี่ยมบานผูสูงอายุรวมกับ    
รพ.สต. หรือผูที่เก่ียวของ เพื่อเขาไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจแก
ผูสงูอายุ สาํหรับการเย่ียมบานผูสงูอายุทีต่ดิบานและติดเตียง
อาจเปนการประเมนิปญหาและความตองการความชวยเหลอื
หรือเปนการดูแลอยางตอเนื่องจากทีมเยี่ยมบาน
 ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังอาจมีภาวะแทรกซอนของโรคที่
ทําใหมีขอจํากัดในการชวยเหลือตนเอง บางรายอาจมีความ
พกิารทางรางกาย การฟนฟสูมรรถภาพเบือ้งตน เพือ่การแกไข
พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นและฟนฟูเพื่อใหสมรรถภาพการทํางาน
ของรางกายสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติหรือใกลเคียง
กบัปกติจงึมคีวามสาํคญั การมกีจิกรรมฟนฟสูมรรถภาพเบือ้งตน 
แกผู สูงอายุและผู ที่มีความตองการ เชน การฝกทักษะ       
กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก การบริหารขอเพื่อ
ปองกันขอติดแข็ง การฝกเดิน เปนตน

 เปนอาชีพที่นาสนใจ สามารถฝกฝนไดงาย ใชเวลานอย      
ไมตองใชทกัษะความชํานาญ ผลผลิตเปนทีน่ยิม สามารถขาย
ไดงาย มีความแปลกใหม หรือแสดงถึงความเปนทองถ่ินของ
ตนเอง ตัวอยางอาชีพ มีดังนี้ งานประดิษฐ  เชน การทําของ
ที่ระลึก ของชํารวย ดอกไมประดิษฐ งานจักสานงานถัก เชน 
สานตะกรา สานกระเปา สานหวาย ถักหมวก ทอพรม                   
งานดานอาหาร เชน การถนอมอาหาร ปลาสม แหนม นํา้พริก 
การทําขนม ใบชาอบแหง งานเกษตรกรรม เชน เพาะเห็ด 
เพาะพันธุพืช  สมุนไพร ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ เลี้ยงจิ้งหรีด        
งานจัดทําของใชในชีวิตประจําวัน เชน นํ้ายาลางจาน สบู/
ครมีอาบนํา้ งานซอม เชน เครือ่งใชไฟฟา จกัรยาน  งานอาชพี
อื่น ๆ เชน นวดแผนไทย เสริมสวย การเพาะชํากลาไม                  
การเพนทลวดลายผา

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบอาชีพและสังคม
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ขอที่

12

13

14

15

3

3

3

3

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมสงเสริม
อาชพีท่ีหลากหลาย 
โดยใชวัสดุอุปกรณ  
ทรัพยากรที่มีอยู
ในทองถิ่น
มีกิจกรรมสงเสริม
อาชีพที่มีวิทยากร
เปนจิตอาสาหรือ
ผูสูงอายุภายใน
ชุมชน

มีกิจกรรมงาน
เทศกาล ประเพณี 
วัฒนธรรม
งานเฉลิมฉลอง 
งานทางศาสนา
ของชุมชน

มีกิจกรรมใหการ
ศึกษาหรือ
ถายทอดความรูแก
ผูสูงอายุ

 เปนการใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นที่ซึ่ง
สามารถหาไดงาย มีจํานวนมาก ไมขาดแคลนเมื่อตองการ
ปริมาณมาก ไมเสียเงนิลงทุนในการซือ้หา เชน มะพราว หวาย 
ปอ ไผ กลวย

 เปนการใชบคุคลท่ีอยูในชมุชนมาเปนวทิยากรถายทอด                
ความรู เชน อดตีขาราชการคร ูรฐัวสิาหกจิ  หรอืบรษิทัเอกชน 
ทีม่คีวามรูความสามารถ มทีกัษะทางอาชีพ อาทิ งานประดิษฐ 
งานเกษตรกรรม งานดานอาหาร งานซอมเครื่องใชไฟฟา   
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและชวยลดคาใชจ ายการ                
ดําเนินงาน
 เปนการมีสวนรวมในกิจกรรมงานเทศกาล ประเพณี 
วัฒนธรรม งานเฉลิมฉลอง งานทางศาสนาของชุมชน เชน               
วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา                
วันสําคัญทางศาสนา งานบวช งานบุญ กิจกรรมสําคัญ เชน 
การทําบายศรี การตัดตุง การทํากรวยดอกไม กระทงใบตอง 
การจัดชุดขันหมาก จัดดอกไมในงานพิธี การสวดมนตหมู               
การแหครัวทาน แหเทียน
 เปนการสงเสริมใหความรูแกผู สูงอายุในดานตาง ๆ    
ทางเศรษฐกิจและสังคม เชน การเรียนรูภาษาอังกฤษ การใช
งานอินเตอรเน็ต การใชเทคโนโลยี การลงทุนทางการเงิน 
ความรูทางศาสนา สิทธิทางกฎหมาย ความรูเร่ืองอาเซียน       
การเปนมัคคุเทศก

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

16

17

18

3

3

3

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมการ
ถายทอดความรู
หรือภูมิปญญาจาก
ผูสูงอายุในชุมชน
ใหแกชุมชน
ทองถิ่น หรือสังคม
มีกิจกรรม
นันทนาการที่
สงเสริมใหผูสูงอายุ
เกิดความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน
ผอนคลาย
ความตึงเครียดทั้ง
รางกายและจิตใจ
การจัดระบบฐาน
ขอมูลที่สามารถ
นํามาใชประโยชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ เชน 
ขอมูลผูสูงอายุ 
ขอมูลกลุมอาชีพ   
และสังคม ขอมูล
อาสาสมัคร

 เปนการสงเสริมใหผูสูงอายุไดนําความรูหรือภูมิปญญา   
ดานตาง ๆ ที่ตนเองมีอยู มาถายทอดใหผูอื่น ซึ่งจะชวย
สืบทอดความรูหรือภูมิปญญาน้ันไมใหสูญหาย ชวยลดชอง
วางระหวางวัย เชน ความรูดานวัฒนธรรมประเพณี ความรู
เชงิชางสิบหมู ความรูยาแผนโบราณ  สมนุไพรพ้ืนบาน เปนตน

 เปนกิจกรรมท่ีงาย ไมมีขอจํากัดเร่ืองจํานวนคนใช
อุปกรณจํานวนนอย วิธีการไมซับซอนยุงยากเหมาะสมกับ   
ทุกชวงวัย เชน การรองเพลง การฟอนรํา ลีลาศ กีฬาพื้นบาน 
การทายปญหา การเลานิทาน มุขตลก การเลนเกมส

 ขอมลูผูสงูอายุ เปนขอมลูสําคัญดานตาง ๆ  ของผูสงูอายุ
ซึง่จําเปนตอการนํามาใชประโยชน ประกอบดวย ขอมลูทัว่ไป
สวนบุคคล เชน เลขท่ีบัตรประชาชน เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทของผูสูงอายุ              
(ติดเตียง ติดบาน ติดสังคม) สภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย 
ขอมลูดานสขุภาพ เชน โรคประจําตวั การแพยา การบาดเจบ็ 
ความตองการในการดูแลรกัษา ใครเปนผูดแูล ญาตทิีต่ดิตอได 
ขอมูลดานความรูภูมิปญญา เชน ความเช่ียวชาญ ทักษะ   
ความสามารถ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

19

20

3

3

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอร 
สามารถเขาใชผาน
ทางอินเตอรเน็ตได
มีกิจกรรมสงเสริม
อาชีพ กิจกรรม
ทางสังคมโดยการ
มีสวนรวม หรือ
การสนับสนุน
ดานตาง ๆ จาก
ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ขอมลูกลุมอาชีพและสังคม เปนขอมลูกลุมอาชีพทีม่อียู
ในชุมชนหรือท องถ่ิน เช น กลุ มทอผ า กลุ มจักสาน                    
รายละเอียดประกอบดวยประเภทกลุมอาชีพ รายชื่อสมาชิก                  
ผูตดิตอประสานงาน ทีอ่ยู เบอรโทรศพัท หนวยงานสนับสนุน
หรือที่เก่ียวของ รายได
 ขอมูลอาสาสมัคร เปนขอมูลของอาสาสมัครเพื่อ                    
ผูสงูอายุกลุมตาง ๆ  เชน อสม. อผส. มรีายละเอียดสําคญั เชน 
รายชื่อ อายุ อาชีพ รายได ที่อยู เบอรโทรศัพท ทักษะ                
ความรูความสามารถ
 ฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นผูที่เก่ียวของสามารถใชออนไลน        
ทางอินเตอรเน็ตได เชน พมจ. รพ.สต. ศพอส. อผส. อปท. 
โดยให ศพอส. เปนผูที่สามารถแกไขหรือปรับปรุงขอมูลได

 ทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐ  
มีสวนรวมหรือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
และกิจกรรมทางสังคม
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ดานสภาพแวดลอมกายภาพ หมายถึง สภาพทางกายภาพของ ศพอส. อันไดแก 
ตัวอาคารสถานที่ ขนาดพื้นที่ใชสอย การจัดวางผังของหอง การเขาถึง ตลอดจน
สภาวะของการใชงาน ไดแก อุณหภูมิ ความสวาง ความช้ืน การระบายอากาศ 
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ซึ่งสงผลตอการใชงานอาคารทั้งในดานบวก
และลบ
ตารางตัวบงชี้และคานํ้าหนัก ดานสภาพแวดลอมกายภาพ

มาตรฐานที่ 2 ดานสภาพแวดลอมกายภาพ

ขอที่

1 2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มสีถานท่ีตัง้ ศพอส. อยูในตําแหนง 
ที่ ไม  ไกลจากชุมชนผู สูงอายุ               
ไมอยูในยานทีม่เีสยีงอกึทกึ หรอื
มมีลพษิ และมเีสนทางทีส่ามารถ
เดินทางเขาถึงไดโดยสะดวก  

สถานท่ีตั้งอยู ในตําแหนงที่สามารถเดินทาง                
เขาถึงไดโดยสะดวกดวยการเดิน ขี่จักรยาน/
จกัรยานยนต รถยนต หรอืรถประจาํทาง โดยไมอยู 
ในย  าน ท่ีมี มล พิษห รือมี เ สี ย ง ดั งอึ กทึ ก ท่ี                   
กระทบหรือเปนอันตรายตอการดําเนินกิจกรรม
ใน ศพอส. ที่จอดรถสําหรับผูพิการ กําหนดใหมี 
พื้นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีขนาดอยางน อย                 
กวาง 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต



คูมือการใชมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 19

ขอที่

2

3

4

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มพีืน้ท่ีเพยีงพอสําหรับจดักจิกรรม 
สําหรับผูสูงอายุภายนอกอาคาร 
มีสภาพแวดลอมที่ร มรื่นและ
สามารถใช  ง านได ทุ กกลุ  ม
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู  สู ง อ า ยุ              
ตลอดจนมพีืน้ผวิของพืน้ท่ีใชงาน
ที่มีความปลอดภัย

อาคารสถานท่ีตั้ง ศพอส. โดยมี
ปายชื่อ ศพอส. ถาวร กํากับไว
ด านหนาอาคาร และภายใน 
ศพอส. มีปายสัญลักษณและมี
การใชสทีีเ่หมาะสมในการบงบอก 
ทิ ศ ท า ง ก า ร สั ญ จ ร ภ า ย ใ น              
อยางปลอดภัย

ตัวอาคารมีการเลือกใช วัสดุ 
ครุภัณฑ ที่มีความมั่นคงแข็งแรง

มีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับจัดกิจกรรม สําหรับ                
ผูสูงอายุภายนอกอาคาร โดยจัดใหมีสถานที่
สําหรับนั่งพักผ อนไดโดยปลอดภัยมีสภาพ
แวดลอมท่ีรมรื่น และสามารถใชงานไดทุกกลุม
สถานภาพของผูสูงอายุ ตลอดจนมีพื้นผิวของ
พื้นที่ใชงานที่มี ความปลอดภัย กลาวคือ เรียบ 
ไมมีลักษณลื่น หรือขรุขระ อีกทั้งมีระดับที่เรียบ
เสมอกัน หรือมีความลาดชันอยางคอยเปน              
คอยไป

อาคารสถานท่ีตั้ง ศพอส. โดยมีปายชื่อ ศพอส. 
ถาวร กํากับไวดานหนาอาคารดวยอักษรที่
สามารถสื่อความไดงาย และภายใน ศพอส.                      
มีป ายสัญลักษณและมีการใช สีที่ เหมาะสม                       
ในการบงบอกทิศทางการสัญจรภายในอยาง
ปลอดภัย ปายสัญลักษณมีขนาดของตัวอักษร 
หรือสัญลักษณที่เหมาะสมกับ การมองเห็น 
สามารถสือ่ความไดในระยะ 5 เมตร และไมใชส/ี
สีผสม ที่ก อใหเกิดการระคายเคืองตอการ                
มองเห็น บอกทิศทางของการสัญจรไดอยาง
ชัดเจน ไมหลงทิศทางขณะสัญจรภายใน ศพอส.
ใช วัสดุ/ครุภัณฑ ที่มีลักษณะคงทนโดยตัว
ผลติภัณฑเอง รวมถงึมกีารตดิตัง้หรือประกอบที่
แข็งแรง โดยมีโอกาสตอความเสี่ยงใหเกิด
อนัตรายตอสขุภาพใหนอยทีส่ดุ ตลอดจนอาคาร
สรางโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบอาคารสถานท่ีและพื้นที่ใชสอย
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ขอที่

5

6

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มกีารแบงพืน้ทีภ่ายในท่ีเพียงพอ
กับการรวมกลุ มและใช งาน               
ของสมาชิก ไดอยางเหมาะสม               
และ มีพื้นที่สําหรับเก็บส่ิงของ  
วัสดุและครุภัณฑ  ที่เปนสัดสวน  
กอใหเกิดความปลอดภัย
มีหองนํ้าภายในอาคาร ศพอส. 
หรอืบริเวณโดยรอบอาคาร ทีอ่ยู
ในมาตรฐานของผู สูงอายุและ           
ผูพิการ อยางนอย 1 หองตอชั้น 
ในระยะที่สามารถเขาถึงได

พืน้ทีม่คีวามเพยีงพอตอการรวมกลุม หรอืใชงาน
ในแตละครัง้ขึน้กบัการบรหิารจดัการของ ศพอส. 
สามารถบรรลผุลอยางมปีระสทิธภิาพ และมกีาร
จัดแบงพื้นที่อยางเปนสัดสวน ไมปะปนกัน                 
กอใหเกิดความปลอดภัย

มีหองน้ําที่สามารถเขาถึงไดในระยะไมไกล        
จากพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรมของ ศพอส. และภายใน
หองนํ้ามีอุปกรณที่อํานวยความสะดวก และ
ปองกันการเกิดภัยจากการล่ืนหกลมในหองน้ํา 
เชน ราวจับ ทําดวยวัสดุเรียบ ติดตั้งสูงจากพ้ืน 
0.80-0.90 เมตร หางจากผนังอยางนอย 4-5 
เซนติเมตร ตลอดจนมีระยะพื้นที่วางภายใน
หองนํ้าเพื่อใหรถเข็นสามารถหมุนกลับตัวได            
โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
ประตูอยูในลกัษณะเปดออกดานนอก การตดิตัง้
ของสุขภัณฑ เชน อางลางมือ อยูสูงจากพ้ืนถึง
ขอบบน อยูระหวาง 0.75-0.80 เมตร โดยขอบอาง 
อยู ห างจากผนังไม น อยกว า 0.45 เมตร                     
เพื่อใหรถเข็นคนพิการสามารถเขาใชได และ                
ไมแนะนําการออกแบบใหเขาใชงานสุขภัณฑ 
หรืออางลางมือ ในลักษณะทแยง เนื่องจาก             
เขาใชงานไดยากสาํหรบัผูใชเกาอ้ีรถเขน็คนพกิาร

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

7

8

9

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มีการจัดใหมีอุณหภูมิภายใน
อาคาร ท่ี เหมาะสมต  อการ
ประกอบกิจกรรมของ ศพอส. 
โดยจดัใหมกีารระบายอากาศทีด่ี 
จัดหาและติดตั้ งพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศตามสมควร 
และมีแสงสวางท่ีเพียงพอตอการ
ประกอบกิจกรรมของ ศพอส.

ทางเขาอาคาร และประตภูายใน 
ศพอส. มีความกวางเพียงพอ
สาํหรับรถเข็นคนพิการ ตลอดจน
มีความตอเนื่องระหวางอาคาร
และจัดใหมทีางลาด ราวจบั ตาม
ความเหมาะสม และสามารถ          
ใชงานไดจริง

มบีรกิารแหลงเรยีนรู และบรกิาร
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน

พืน้ทีจ่ดักจิกรรม ควรมีอณุหภูมทิีไ่มรอนหรือเยน็
เกินไป อันจะเปนการทําลายความสนใจตอ
กิจกรรม และมีการระบายอากาศเพ่ือใหอากาศ
ถายเทมีอากาศบริสุทธิ์เขาสูพื้นท่ีจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง และแสงสวางที่ไมมืด หรือสวาง
จนเกินไป ซึ่งความสวางของแสงมีคามาตรฐาน
แตกตางกันตามประเภทของกิจกรรม เชน 
กิจกรรมอานหนังสือ 500-1,000 lux (หนวยวัด
ความเขมแสง), กิจกรรมออกกําลังกาย 75-300 
lux อยางไรก็ตาม อาจใชการประเมินจากความ
รูสกึโดยรวมของผูรวมกิจกรรมถึง ความเพียงพอ
ตอความเขมของแสงได 
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทาง
เชื่อมระหวางอาคาร เนนพื้นผิวเรียบ ไมลื่น                 
ไมมสีิง่กดีขวาง กวางสุทธไิมนอยกวา 1.50 เมตร 
และประต ูมคีวามกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร     
ทางลาด มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
ทางมีความยาวต้ังแต 2.50 เมตร ตองมีราวจับ
ทั้ง 2 ขาง ทั้งนี้ระยะระหวางราวจับทั้งสองดาน 
ไมควรเกิน 1.50 เมตร และมีชานพักทกุ ๆ  ระยะ
ความยาว 6.00 เมตร ขนาดความกวางของ           
ชานพักไมนอยกวา 1.50 เมตร 
แหลงเรียนรู และบริการสิ่งอํานวยความสะดวก     
ที่จําเปน  เชน  มุมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ตูยา
สามัญประจําบาน มุมสันทนาการเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของ ศพอส. ใหมีความพรอมในการให
บริการ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

10 2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษา 
ความปลอดภัยของอาคาร             
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ

ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อันไดแก      
นํา้ใช ไฟฟา ระบบจดัการของเสยีรวมทัง้มรีะบบ
หรืออุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร    
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ดานกลไกและบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต                
และสงเสริมอาชีพผูสงูอายุ (ศพอส.) อยางมีประสิทธภิาพ เพือ่เปนการจัดสวัสดิการ
สงัคมสําหรบัผูสงูอายใุนชมุชน โดยใช ศพอส. เปนฐานและสถานท่ีรวมกลุมในการ
จัดกิจกรรมและบริการ ที่ครอบคลุมทุกมิติ จึงจําเปนตองประกอบดวย                       
องคประกอบดานกลไก และการบริหารจัดการ
ตารางตัวบงชี้และคานํ้าหนัก ดานกลไกและบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 3 ดานกลไกและบริหารจัดการ

ขอที่

1 2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

การจัดทาํแผน มแีผนดําเนนิการ 
ศพอส. ไดแก แผนดําเนินการ
สอดคลองกับแผนดานผูสูงอายุ
ของ อปท .  หรือแผนชมรม              
ผู สูงอายุ หรือแผนที่จัดทําขึ้น
พิเศษ

ตามขั้นตอนการดําเนินงานการจัดตั้ง ศพอส. 
คณะกรรมการบริหารจึงควรจัดทาํแผนดําเนินการ 
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ               
ผูสูงอายุ

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบกลไก
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ขอที่

4

5

2

3

2

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ดานบุคลากร มีขอมูลบุคลากร 
ศพอส. อาสาสมัครดูแลผูสงูอายุ 
(อผส.) และขอมูลผู สูงอายุใน
พื้นที่
ดานบุคลากร มผีูไดรบัมอบหมาย 
ในการดําเนินการ ศพอส. ดูแล
สถานที่ หรือ จัดกิจกรรมและ
บริการประจํา ศพอส. 

มแีผนผังโครงสรางการบริหาร ที่
แตงตั้งโดยผูบริหาร อปท. หรือ 
คณะกรรมการบริหาร ศพอส. 
ติดแสดงอยู  ในท่ีทําการของ 
ศพอส.
มีหลั กฐานการ ดํ า เ นินการ                 
การประชุม และการปฏิบัติงาน
กิจกรรมของ ศพอส. 

การบริหารจดัการขอมลูมคีวามสาํคญั เพือ่ขบัเคล่ือน 
การจัดกจิกรรม ศพอส. ไดแก ขอมลูดานผูสงูอายุ 
ขอมูลดานอาชีพ และขอมูลดานอาสาสมัคร

การจัดตัง้และการดาํเนนิกจิกรรมภายใน ศพอส.   
ซึ่งตองใชอาคารสถานที่ จึงควรจัดใหมีบุคลากร
ทีท่าํหนาท่ีดาํเนนิการใน ศพอส. เปนประจาํ  เพือ่
พรอมใหการบริการแกผูสงูอายตุามกาํหนดเวลา 
เปด-ปด ทําการตลอดทั้งป บุคลากรนี้ ไดแก 
อาสาสมัคร หรอื พนกังานจางชัว่คราวโดย อปท. 
เปนตน

คณะกรรมการบริหาร ศพอส. เปนกลไกการ
บริหารจัดการ ตามขอกําหนดของการจัดตั้ง 
ศพอส. โดยผูบริหาร อปท.

การจัดตั้ง ศพอส. และดําเนินกิจกรรมตามแผน
ดาํเนนิการ ตองมกีารติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการโดย พมจ. และสวนกลางเปนระยะ     
จึงต องมีหลักฐานตามแผนประจําสัปดาห                   
เดือน และป ไดแก รายงานผลการดําเนินการ 
ภาพถาย บันทึกการประชุม บันทึกผลกิจกรรม
และบริการ

ขอมูลประกอบการพิจารณา

องคประกอบการบริหารจัดการ
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ขอที่

6

7

8

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ดานงบประมาณ มแีผนงบประมาณ 
ศพอส .  ในการดํ า เ นิ น ง าน              
ปฏิบัติงานกิจกรรมและบริการ
ดานงบประมาณ มีการขอรับ
สนับสนุน  และรายได จาก          
แหลงที่มาอื่นๆ 
 

ดานหนวยงานท่ีรวมดําเนินการ 
ศพอส. มีการขับเคล่ือนโดย 
อปท. ชมรมผู สูงอายุ (ที่จด
ทะเบียนเปนองคกรสาธารณะ
ประโยชน) และความรวมมือ
ของหนวยงานในจังหวัดและพ้ืนที่ 

ในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศพอส. ตองมี
งบประมาณ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารควร  
จัดทําแผนงบประมาณในการดําเนินการ
คณะกรรมการบรหิาร สามารถขอรบัการสนบัสนนุ 
จากแหลงที่มาอ่ืน ๆ อาทิ
- กองทุนผู สูงอายุ กองทุนสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคม กองทนุเสรมิสรางสขุภาพ (สสส.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
และ/หรือ
- การจําหนายผลิตภัณฑของ ศพอส. การจัด
กจิกรรมระดมทุน กจิกรรมหารายได การบริจาค 
การเก็บเงินคาใชบริการ และ/หรือ
- การสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. รพ.สต. 
ศาสนสถาน ในพื้นที่
ความรวมมือจากหนวยงานในจังหวัดและพ้ืนที่ 
ไดแก
1.) หนวยงานดานสังคม พมจ.
2.) หนวยงานดานสาธารณสุข 
3.) หนวยงานดานวัฒนธรรม 
4.) หนวยงานดานอาชีพและการมีงานทํา
5.) หนวยงานดานการศึกษา 
6.) สาขาสภาผูสูงอายุประจําจังหวัด
7.) องคกรทางศาสนา องคกรชุมชน เปนตน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

9

10

11

12

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ดานอาคารสถานที่ ที่ทําการ 
ศพอส .  มี แผนการ ใช  ง าน              
การกอสราง การปรับปรุงอาคาร 
และการจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมสํ าหรับ ผู  สู งอายุ                 
และมีการบํารุงรักษาซอมแซม
อาคารอยางตอเนื่อง 
ดานอาคารสถานท่ี มีแผนการ
จัดการ คาใชจายสาธารณูปโภค 
คาใชจายบํารุงรักษา 

ด  า น กิ จ ก ร รมและบ ริ ก า ร              
มีความถ่ีของกิจกรรมภายใน 
(รายการท่ี 1-9) และกิจกรรม
ภายนอก (รายการที่ 10-13) 
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง 
ตลอดป
ดานกจิกรรมและบรกิาร มคีวาม
หลากหลายของกิจกรรมภายใน 
(รายการท่ี 1-9) และกิจกรรม
ภายนอก (รายการที่ 10-13) 
อยางนอย 5 กิจกรรมไมซํ้ากัน

อาคารสถานท่ีจัดต้ัง ศพอส. โดยการปรับปรุง
อาคารเดิม หรือกอสรางอาคารใหม ควรมี       
การบริหารจัดการในการใชงาน และบํารุงรักษา
ซอมแซมใหใชการไดตามกําหนดเวลา เปด-ปด    
ทาํการตลอดท้ังป โดย อปท. รพ.สต. ศาสนสถาน 
หรือ ชมรมผูสูงอายุ เปนตน

การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ศพอส. ควรมี
การจัดเตรียมคาใชจายในการบํารุงรักษาให                   
ใชการไดตามกําหนดเวลา เปด-ปด ทาํการตลอด
ทั้งป ไดแก แผนคาใชจายสาธารณูปโภค (คานํ้า 
คาไฟฟา คาโทรศพัท คาอนิเตอรเนต็) แผนคาใชจาย 
บํารุงรักษา (การทําความสะอาด เวรยาม                 
และวัสดุสิน้เปลืองของอาคาร) โดย อปท. รพ.สต.      
ศาสนสถาน หรือ ชมรมผูสูงอายุ เปนตน
กิจกรรมประกอบดวย
กิจกรรมภายใน ศพอส.
1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ศพอส.
2. กจิกรรมสังคมและนันทนาการ วนัสาํคญัและ
งานรื่นเริง
3. กจิกรรมดานอาชีพ สรางรายได เพ่ิมการออม 
และคลายเครียด
4. กิจกรรมส งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬา 
โภชนาการ และการบําบัด
5. กิจกรรมถายทอดวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะ

ขอมูลประกอบการพิจารณา



คูมือการใชมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 27

ขอที่

13

14

2

2

2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

อยางนอย 5 กิจกรรมไมซํ้ากัน
ตลอดป โดยมีการจดัทาํสถติกิาร
รับบริการของ ศพอส. คิดเปน 
ไมนอยกวารอยละ 50 ของ              
ผูสูงอายุในพื้นที่

ดานกจิกรรมและบรกิาร มคีวาม
ครอบคลุมของกิจกรรมสําหรับ   
ผูสูงอายุทั้ง 3 กลุม

ดานกจิกรรมและบรกิาร มคีวาม
ครอบคลุมของกิจกรรมสําหรับ   
ผู สูงอายุ สมาชิกครอบครัว                      
ผูสูงอายุและผูดูแล และสมาชิก
ทุกวัยในชุมชน

6. กจิกรรมการจดัใหมรีะบบขอมลูของผูสงูอายุ  
ในพื้นที่
7. กิจกรรมการให คําปรึกษา หารือ และ         
การชวยเหลือเกื้อกูล
8. กิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพการดําเนินงาน
ของ อผส.
9. กิจกรรมท่ีตอบสนองตามความตองการของ
ผูสูงอายุในชุมชน
กิจกรรมภายนอก ศพอส.
10. กิจกรรมทางศาสนา และประเพณี
11. กิจกรรมการเย่ียมบานผูสูงอายุ
12. กิจกรรม อผส. อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
13. กิจกรรมอื่นๆ การประสาน การเชื่อมโยง    
การดําเนินงานเพ่ือเปนประโยชนตอผูสูงอายุ             
ในชุมชน
กิจกรรมและบริการ มีความครอบคลุมของ
กิจกรรมสําหรับผู สูงอายุทั้ง 3 กลุ ม ไดแก                  
กลุมที่ 1 ผูสูงอายุที่ชวยตนเองไดดี หรือกลุมติด
สังคม กลุมที่ 2 ผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมที่ 3               
ผูสูงอายุกลุมติดเตียง
กิจกรรมและบริการ มีความครอบคลุมของ
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 2 กลุม
ไดแก
1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยู
ในชุมชนและพื้นที่ใหบริการ ศพอส.
2. กลุมเปาหมายรอง ไดแก สมาชิกทุกวัยใน
ชุมชน และสมาชิกกลุมองคกรตางๆ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
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ขอที่

15 2

นํ้าหนัก 
(คะแนน)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ดานกิจกรรมและบริการ มกีจิกรรม 
เสริมในการขับเคล่ือน ศพอส. 
อยางใดอยางหนึ่งไมนอยกวา 2 
รายการ
 

กิจกรรมเสริมไดแก
1.) การคุมครองชีวติ ปองกันภยัและสวัสดภิาพ
ของผูสูงอายุ
2.) การดูแลผูสูงอายุกลางวัน การรับฝากดูแล
ชั่วคราว
3.) การดูแลผู สูงอายุกลุ มพ่ึงพึง การดูแล               
ระยะยาว
4.) การดูแล บําบัด ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ
5.) การประชาสัมพันธ ศพอส. ใหผูสูงอายุใน
พื้นที่ไดรับรูอยางท่ัวถึง
6.) ดานฌาปณกิจท่ีผูสูงอายุในชุมชนจะไดรับ
ประโยชนอยางเทาเทียม

ขอมูลประกอบการพิจารณา

เกณฑประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน

 ชวงของเกณฑการประเมนิมาตรฐานการดาํเนนิงานศนูยพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ มีดวยกัน 4 ระดับ คือ
 ระดับดีมาก คะแนนตั้งแต 80 - 100 คะแนน
 ระดับดี คะแนนตั้งแต     60 – 79 คะแนน
 ระดับปานกลาง คะแนนตั้งแต    50 - 59 คะแนน



คูมือการใชมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 29คูมอการใชมาตรฐาฐานกน ารดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสเสรรมอมอาชีพผูสูงอายุ 29

ภาคผนวก

คมืือการใชมาตรฐานการดําเนนิงาน ศนยพัฒนาคณภาพชีวิตและสงเสรมิออาชีพ



คูมือการใชมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ30

ภาคผนวก
แบบประเมินมาตรฐานการดาํเนนิงานศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสริมอาชพีผูสงูอายุ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

องคประกอบสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
มีบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง
มีกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ เชน 
กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุหรือผูที่มีโรคเร้ือรัง
มีกิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ
มกีจิกรรมสงเสรมิสขุภาพจติสําหรบัผูสงูอาย ุเชน กจิกรรมผอนคลายความเครียด
มีกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยที่ปลอดภัย 
สําหรับผูสูงอายุแกผูสูงอายุ ผูดูแลหรือผูที่เก่ียวของ
มีกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากสําหรับผูสูงอายุ เชน การใหความรู
ในการดูแลสุขภาพชองปากแกผูสูงอายุ
มีกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับโรคเร้ือรังและการปองกันภาวะแทรกซอนจาก
โรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคขอเขาเสื่อม ฯลฯ
มีกิจกรรมใหความรูดานการดูแลผูสูงอายุ เชน ผูดูแลผูสูงอายุ สมาชิกใน
ครอบครัว อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ผูที่เก่ียวของ
มีการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่ติดบาน และผูสูงอายุที่ติดเตียง
มีกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุ และผูที่มีความตองการ

องคประกอบอาชีพและสังคม
มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพที่กอใหเกิดการเพ่ิมรายได หรือการลดรายจาย
หรือการออม
มกีิจกรรมสงเสริมอาชีพที่หลากหลายโดยใชวัสดุอุปกรณ  ทรัพยากร
ที่มีอยูในทองถิ่น
มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพที่มีวิทยากรเปนจิตอาสาหรือผูสูงอายุภายในชุมชน

มี ไมมี

1

2

3
4
5

6

7

8

9
10
 
11

12

13
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด มี ไมมี

มีกิจกรรมงานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม งานเฉลิมฉลอง งานทางศาสนา
ของชุมชน
มีกิจกรรมใหการศึกษาหรือถายทอดความรูแกผูสูงอายุ
มีกิจกรรมการถายทอดความรูหรือภูมิปญญาจากผูสูงอายุในชุมชนใหแกชุมชน 
ทองถิ่น หรือสังคม
มีกิจกรรมนันทนาการท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานผอน
คลายความตึงเครียดทั้งรางกายและจิตใจ
การจัดระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสรมิอาชีพผูสูงอายุ เชน ขอมูลผูสูงอายุ ขอมูลกลุมอาชีพและสังคม
ขอมูลอาสาสมัคร
การพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร สามารถเขาใชผานทาง
อินเตอรเน็ตได
มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมทางสังคมโดยการมีสวนรวม หรือการสนับสนุน
ดานตาง ๆ จากภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐ

องคประกอบบริเวณโดยรอบอาคาร
มีสถานท่ีตั้ง ศพอส. อยูในตําแหนงที่ไมไกลจากชุมชนผูสูงอายุ ไมอยูในยานที่มี
เสียงอึกทกึ หรือมีมลพิษ และมีเสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาถึง ไดโดยสะดวก
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรม สําหรับผูสูงอายุภายนอกอาคารโดยจัดใหมี
สถานท่ีสําหรับนั่งพักผอนไดโดยปลอดภัย มีสภาพแวดลอมที่รมรื่นและสามารถ
ใชงานไดทุกกลุมสถานภาพของผูสูงอายุ ตลอดจนมีพื้นผิวของพื้นที่ใชงานท่ีมี
ความปลอดภัย  กลาวคือ  เรียบ  ไมมีลักษณะล่ืน  หรือขรุขระอีกทั้งมีระดับที่
เรียบเสมอกัน  หรือมีความลาดชันอยางคอยเปนคอยไป

องคประกอบอาคารสถานที่และพื้นที่ใชสอย
อาคารสถานท่ีตั้ง ศพอส. โดยมีปายชื่อ ศพอส. ถาวร ไวดานหนาอาคารดวย
อักษรที่สามารถสื่อความไดงาย และภายใน ศพอส. มีปายสัญลักษณและมีการใช
สีที่เหมาะสมในการบงบอกทิศทางการสัญจรภายในอยางปลอดภัย

14
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด มี ไมมี

ตัวอาคารมีการเลือกใชวัสดุ ครุภัณฑที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  ตลอดจนอาคาร
สรางโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และเปนไปตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม
มีการแบงพื้นที่ภายในที่เพียงพอกับการรวมกลุมและใชงานของสมาชิกไดอยาง
เหมาะสม และ มีพื้นที่สําหรับเก็บส่ิงของ  วัสดุและครุภัณฑ  ที่เปนสัดสวน
กอใหเกิดความปลอดภัย
มีหองนํ้าภายในอาคารศูนยหรือบริเวณระยะอาคาร ที่อยูในมาตรฐานของ
ผูสูงอายุและผูพิการ อยางนอย 1 หองตอชั้น ในระยะที่สามารถเขาถึงได
มีการจัดใหมีอุณหภูมิภายในอาคารท่ีเหมาะสมตอการประกอบกิจกรรมของศูนย  
โดยจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี  จัดหาและติดตั้งพัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศ
ตามสมควร และมีแสงสวางท่ีเพียงพอตอการประกอบกิจกรรมของศูนย
มีทางเขาอาคาร  ประตูภายในศูนยมีความกวางเพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ  
ตลอดจนในพื้นที่เชื่อมตอระหวางอาคารมีความตอเนื่องกันและจัดใหมีทางลาด  
ราวจับตามความเหมาะสม และใชงานไดจริง
มีบริการแหลงเรียนรู และบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  เชน
มุมปฐมพยาบาลเบื้องตน ตูยาสามัญประจําบาน มุมสันทนาการ
มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อันไดแก นํ้าใช ไฟฟา ระบบจัดการของเสียรวมท้ังมีระบบหรืออุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

องคประกอบกลไก
การจัดทําแผน มีแผนดําเนินการ ศพอส. ไดแก แผนดําเนินการสอดคลองกับ 
แผนดานผูสูงอายุของ อปท. หรือ แผนชมรมผูสุงอายุ หรือ แผนที่จัดทําขึ้นพิเศษ
มีแผนผังโครงสรางการบริหารทีแตงตั้งโดยผูบริหาร อปท. หรือ คณะกรรมการ
บริหาร ศพอส. ติดแสดงอยูในที่ทําการของ ศพอส.
มหีลกัฐานการดําเนนิการ การประชุม และการปฏิบตังิานกจิกรรมของ ศพอส. ไดแก 
รายงานผลการดําเนนิการ ภาพถาย บนัทกึการประชุม บนัทกึผลกจิกรรมและบริการ
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด มี ไมมี

องคประกอบการบริหารจัดการ
ดานบุคลากร มีขอมูลบุคลากร ศพอส. อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) และ
ขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่
ดานบุคลากร มีผูไดรับมอบหมายในการดําเนินการ ศพอส. ดูแลสถานที่ หรือ 
จัดกิจกรรมและบริการประจํา ศพอส.
ดานงบประมาณ  มีแผนงบประมาณ ศพอส. ในการดําเนินงาน ปฏิบัติงาน
กิจกรรมและบริการ
ดานงบประมาณ มีการขอรับสนับสนุน และรายไดจากแหลงที่มาอื่น ๆ 
ดานการดําเนินงานและการรวมดําเนินการ ศพอส. มีการขับเคลื่อนโดย อปท. 
ชมรมผูสูงอายุ (ที่จดทะเบียนเปนองคกรสาธารณะประโยชน) ไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานในจังหวัดและพื้นที่ 
ดานอาคารสถานท่ี ที่ทําการ ศพอส. มีแผนการใชงาน การกอสราง การปรับปรุง
อาคาร และการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และมีการบํารุง
รักษาซอมแซมอาคารอยางตอเนื่อง 
ดานอาคารสถานท่ี มแีผนการจดัการคาใชจายสาธารณปูโภค คาใชจายบาํรงุรกัษา 
ดานกิจกรรมและบริการ มีความถ่ีของกิจกรรมภายใน (รายการท่ี 1-9) และ
กิจกรรมภายนอก (รายการท่ี 10-13) อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง ตลอดป
(ดูคูมือประกอบ)
ดานกิจกรรมและบริการ มีความหลากหลายของกิจกรรมภายใน (รายการที่ 1-9) 
และกิจกรรมภายนอก (รายการท่ี 10-13) อยางนอย 5 กิจกรรมไมซํ้ากันตลอดป 
โดยมีการจัดทําสถิติการรับบริการของ ศพอส. คิดเปนไมนอยกวารอยละ 50 
ของผูสูงอายุในพื้นที่ (ดูคูมือประกอบ)
ดานกจิกรรมและบริการ มคีวามครอบคลุมของกิจกรรมสําหรบัผูสงูอายทุัง้ 3 กลุม
ดานกิจกรรมและบริการ มีความครอบคลุมของกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ สมาชิก
ครอบครัวผูสูงอายุและผูดูแล สมาชิกทุกวัยในชุมชน
ดานกจิกรรมและบริการ มกีจิกรรมเสริมในการขับเคลือ่น ศพอส. อยางใดอยางหนึง่ 
ไมนอยกวา 2 รายการ (ดูคูมือประกอบ)
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คณะผูจัดทํา
1. รศ. ดร. วิฑูรย เหลียวรุงเรือง 
 หัวหนาโครงการฯ คณะผูเช่ียวชาญดานสภาพแวดลอม
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ผศ. ดร. องุนทิพย ศรีสุวรรณ
 ผูเชี่ยวชาญดานสภาพแวดลอม 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. ผศ. ดร. สุมาลี  เลิศมัลลิกาพร
 ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. อ. ดร. กรด เหลก็สมบูรณ
 ผูเชี่ยวชาญดานสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. อาจารยมานพ ตันสุภาย
 ผูเชี่ยวชาญดานการดําเนินงานกิจการผูสูงอายุระดับชาติ
 เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
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6. น.ส. ชนิตญนันท  ชนะเจริญศรี
 ผูประสานงานโครงการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
7.  น.ส. ลลิตา จรัสกร
 ผูชวยนักวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. น.ส. เศรษฐพร วงษเมตตา
 ผูชวยนักวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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