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 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดย ส านักสนับสนุนสขุภาวะชุมชน (ส านัก ๓) 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย
ภาคเหนือตอนลา่ง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย 
ภาคกลาง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้
ตอนบน 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 เครือขา่ยรว่มสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู ่  



ก 
 

คํานํา 

 
การการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น เปนหน่ึงในการขับเคลื่อนงานของเครือขาย

รวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) ไดมีการรวมลงนามความรวมมือกับพ้ืนท่ีตําบลศูนย
เรียนรู(ศรร.) รวมกับสถาบันวิชาการ โดยดําเนินโครงการคูความรวมมือในการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง กอใหเกิดนวัตกรรม การพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดย
ชุมชนทองถิ่น ของเครือขายตําบลศูนยเรียนรูรวมกับสถาบันการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปด
โอกาสใหพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การดําเนินงานและกิจกรรม นวัตกรรมหรือผลงานเดนขามพ้ืนท่ี  พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น โดยใชกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งประกอบดวย ๔ ปฏิบัติการ ไดแก ปฏิบัติการท่ี ๑ เรียนรูเรื่องเดนในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น ปฏิบัติการท่ี ๒ ทบทวนและสรุปขอมูลแสดงศักยภาพของตําบลศูนยเรียนรู
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง  ปฏิบัติการท่ี ๓ วิเคราะห เทียบเคียงกิจกรรม
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งกับชุดกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และ
คุณลักษณะการจัดการตนเอง และ ปฏิบัติการท่ี ๔ การรายงานความกาวหนาและการสรุปผลการดําเนิน
โครงการตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

คูมือเลมน้ีจะใชเปนแนวทางใหกับสถาบันการศึกษาและศูนยสนับสนุนวิชาการเครือขายภาคตางๆ
ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสนับสนุนใหพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ไดกําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด และชวยใหเกิดการทบทวน
ศักยภาพและความสามารถในการจัดการตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ตัวตั้ง ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดประเด็นท่ีตองการพัฒนา วิจัย หรือตอยอดงานและกิจกรรมอยางครอบคลุม
ตอไป 

 
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

   หนา 
    
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ค 
    
 ปฏิบัติการท่ี ๑ เรียนรูเรื่องเดนในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดย

ชุมชนทองถิ่น 
๑ 

 ปฏิบัติการท่ี ๒ ทบทวนและสรุปขอมูลแสดงศักยภาพของตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

๑๓ 

 ปฏิบัติการท่ี ๓ วิเคราะห เทียบเคียงกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้งกับชุดกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และ
คุณลักษณะการจัดการตนเอง 

๒๑ 

 ปฏิบัติการท่ี ๔ การรายงานความกาวหนาและการสรุปผลการดําเนินโครงการตําบลศูนย
เรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

๓๖ 

    
ภาคผนวก    
 ภาคผนวก ก องคประกอบของ ๖ ชุดกิจกรรม(เมนู) หลัก และองคประกอบของ

ชุดกิจกรรมยอยระบบการดูแลผูสูงอายุ 
๕๓ 

 ภาคผนวก ข ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน ๖๘ 
 ภาคผนวก ค รายละเอียดงานและกิจกรรม ๕ อ. ๕ก.  ๖๙ 

 

  



ค 
 

สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางท่ี ๑.๑ ทบทวนงาน กิจกรรมท่ีเปนเรื่องเดนในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ๒ 
ตารางท่ี ๑.๒ วิเคราะหบทบาทของผูมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

จากการดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ี 
๔ 

ตารางท่ี ๑.๓ ตัวอยางคําถามการถอดบทเรยีนเรื่องเดน ในการดูแลผูสูงอายุ   ๕ 
ตารางท่ี ๑.๔ การถอดบทเรียนเรื่องเดน ในการดูแลผูสูงอายุ   ๑๑ 
ตารางท่ี ๒.๑ ทบทวนงานและกิจกรรมในการดูแลผูสูงอายุตามเรื่องเดนในพ้ืนท่ี เทียบเคียงกับ

งานและกิจกรรมตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลผูสงูอายุ (๖ ชุดกิจกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุ) 

๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนเรื่องเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ เทียบเคียงกับ 
แผนยุทธศาสตร ๒๐ ปและ แผนปฏิรูปประเทศ   

๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๓ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ 
เทียบเคียงกับ แผนงานผูสูงอายุ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 

๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๔ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสงูอายุ  
เทียบเคียงกับกิจกรรม  5 อ. 

๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๕ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสงูอายุ  
เทียบเคียงกับกิจกรรม  5 ก. 

๒๐ 

ตารางท่ี ๓.๑ วิเคราะหสถานะการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุ
โดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

๒๓ 

ตารางท่ี ๓.๒ ตารางท่ี ๓.๒ บทบาทการดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดการขบัเคลื่อนงานการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

๒๘ 

ตารางท่ี ๓.๓ วิเคราะหผลกระทบตอโครงสรางของชุมชนทองถิ่น ๕ ดาน และ ๗ คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๑ สถานะการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการ ของตําบลศูนยเรียนรูในการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ สอบทาน ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดภาพรวมของชุดโครงการ ในรอบระยะเวลา
ท่ีผานมา 

๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ องคประกอบการจัดทํารายงานความกาวหนา ๕๑ 

 

 



๑ 
 

 
หลักการ: 
 การดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยชุมชนทองถิ่นของตําบลศูนยเรียนรู มุงเนนการ
พัฒ นางานและกิจกรรม ใน ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ไดแก  ๑)การพัฒ นาศักยภาพ ๒)การพัฒ นา
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ ๓)การพัฒนาระบบบริการ ๔)การจัดตั้งกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการ
ชวยเหลือกัน ๕)การพัฒนาและนําใชขอมูลในการสงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ และ๖) การพัฒนา
กฎ กติการะเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น แตละ
พ้ืนท่ีดําเนินงานกอใหเกิดรูปธรรม เรื่องเดนเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตําบลศูนยเรียนรู  โดยแตละพ้ืนท่ีมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีอาจเหมือนหรือแตกตางกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามพ้ืนท่ีในเครือขายตําบลศูนย
เรียนรู ภายใตการสนับสนุนวิชาการจากนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะพัฒนา
ความรูของพ้ืนท่ี  โดยการนําความรูท่ีไดเปนแนวทางการพัฒนาการระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีของ
ตนเองตอไป 

  
วัตถุประสงค: 

๑. เพ่ือเรียนรูเรื่องเดนในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง
จากการทํางานท่ีเกิดขึ้นจริง    

๒. เพ่ือเรียนรูบทบาทของผูมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

๓. เพ่ือเรียนรูแนวทางสรุปบทเรียนเรื่องเดนในพ้ืนท่ี 
 

วิธีการ 
๑. แบงผูเขาเรียนรูจากตําบลศูนยเรียนรูประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ี

เปนตัวตั้ง ออกเปนกลุมยอย  
๒. ทบทวน เรื่องเดนในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตนเอง ลง

บันทึกใน ตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๑  
๓. วิเคราะหบทบาทของผูมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ จากการ

ดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ี บันทึกในตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๒  
๔. การถอดบทเรียนเรื่องเดนในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ตาม

หัวขอท่ีกําหนดให ในตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๓ และบันทึกขอมูลลงในตาราง ๑.๔ 

 
ผลผลิตและผลลัพธ 

๑. ผูเขารวมเรียนรูจากตําบลศูนยเรียนรูประเด็น การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ี
เปนตัวตั้ง ไดทบทวนการดําเนินงาน เรื่องเดนในพ้ืนท่ีของตนเอง  บทบาทของผูมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนงาน 

๒. เกิดแนวทางในการสรุปบทเรยีนและความรูจากรูปธรรมเรือ่งเดนในการการดําเนินงาน  การ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

ปฏิบัติการที่ ๑ 
เรียนรูเรื่องเดนในการขับเคลื่อน  
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

 



๒ 
 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๑ ทบทวนงาน กิจกรรมท่ีเปนเร่ืองเดนในการพฒันาระบบการดูแลผูสูงอายุในพืน้ท่ี  
คําชีแ้จง  ใหทบทวนการดําเนนิงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตนเอง แลวระบเุรื่องเดน และกิจกรรมในการดําเนนิงานเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายใุนพ้ืน พรอมท้ังระบุ
กลุมเปาหมายในระบบการดูแลผูสูงอายุ) โดยใหระบรุหัส  ในชอง กลุมเปาหมาย ท้ังสองกลุม คือ กลุมผูสูงอายุ และ กลุมผูใหการชวยเหลือดูแล จากตารางรหัส และ สอบทานความ
สอดคลองงานและกิจกรรมโดยระบุตัวเลขขอยอยของแตละ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ (รายละเอียดจากภาคผนวก ข) 

รหัสกลุมเปาหมายระบบการดแูลผูสูงอาย ุ

๑ กลุมผูสูงอาย ุ ๒ กลุมผูใหการชวยเหลือดูแล 
๑.๑ ผูสูงอายุท่ัวไป (ไปมาไดเอง) ๑.๖ ผูสูงอายุท่ีปวยเรื้อรัง ๒.๑ สมาชิกในครอบครัว ๒.๗ กลุมอาชีพ  
๑.๒ ผูสูงอายุท่ีปวยติดบาน ๑.๗ ผูสูงอายุท่ีพิการ ๒.๒ เพือ่นบาน/ เพ่ือนสูงอายุ ๒.๘ กองทุนตางๆ 
๑.๓ ผูสูงอายุท่ีปวยติดเตยีง ๑.๘ ผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงหรืออยูบาน

ตามลําพัง 
๒.๓ อาสาสมัคร เชน อสม.อาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู
พิการ (อพมก.) อาสาสมัครพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนษุย(อพม) 
อาสาสมัครกูชีพกูภัย/อปพร. หรือ อสม.
นอย /เยาวชนจิตอาสา เปนตน 

๒.๙ กลุมทางสังคมอ่ืน แหลงเรียนรูตางๆ 

๑.๔ ผูสูงอายตุางดาว ๑.๙ ผูสูงอายุท่ีไมมีสวัสดิการ ๒.๔ care giver อาสาสมัครดแูล
ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 

๒.๑๐ กํานัน ผูใหญบาน 

๑.๕ ผูเตรียมความพรอมเขาสูวยัสูงอาย(ุ50 ป
ขึ้นไป) 

๑.๑๐ ผูสูงอายุท่ีเรรอน ๒.๕ ชมรมผูสูงอายุ ๒.๑๑ แหลงประโยชนอ่ืนในชุมชน ไดแก 
วัด มัสยิด โรงเรียน รพสต. เปนตน 

๑.๑๑ อ่ืนๆ ระบุ .................................................... ๒.๑๒ อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

"งานและกิจกรรม นวัตกรรม หรือ
เร่ืองเดน” ในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ี 

รายละเอียดงานและกิจกรรม 
(ตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม) 

   
กลุมเปาหมายระบบการดูแลผูสูงอายุ  

(ระบุรหัส) 
กลุมผูสูงอายุ 

 
กลุมผูชวยเหลือดูแล 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     

๑๑.     

๑๒.     

๑๓.     

๑๔.     



๔ 
 

 
ตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๒ วิเคราะหบทบาทของผูมีสวนรวมในการดําเนินงานพฒันาระบบการดูแลผูสูงอายุ จากการดําเนินงานจริงในพื้นท่ี 
  
คําชีแ้จง จากเร่ืองเดน และกจิกรรมในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุของพ้ืนท่ี จากตารางท่ี ๑.๑ ใหวเิคราะหผูดําเนินงาน โดยวิเคราะหบทบาทวาเปนผูดําเนินงาน
หลัก หรือเปนผูดําเนินการรวม หรือผูสนับสนุน โดยการเขียนรายละเอียดในชองท่ีกําหนดให 
"งานและกิจกรรม นวัตกรรม 

หรือเร่ืองเดน” ในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการดูแล

ผูสูงอายุในพื้นท่ี 

รายละเอียดงานและกิจกรรม 
(ตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม) 

ผูดําเนินงาน (ระบุ) 
  

ผูดําเนินงานหลัก 
 

ผูดําเนินงานรวม ผูสนับสนุน 

๑.      

๒.      
๓.      

๔.      
๕.      

๖.      
๗.      

๘.      
๙.      

๑๐.      
๑๑.      



๕ 
 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๓ ตัวอยางคําถามการถอดบทเรียนเร่ืองเดน ในการดูแลผูสูงอายุ   
คําชีแ้จง ถอดบทเรียนเรื่องเดนของพ้ืนท่ี โดยใชแนวคําถามการถอดบทเรียนปฏิบัติการเดนดานการดูแลผูสูงอายุ และนําใชขอมูลจากตารางปฎิบัตกิารท่ี ๑.๑ -๑.๒  
เปนขอมูลตั้งตน  
  

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 
๑ ชื่อเร่ืองเดนหรือทุน

ทางสังคมเดน 
โรงเรียนผู้สงูอาย ุ 

๑) อะไรคืองานและกิจกรรมที่เดนของการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนที่ เชน ๑) การ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ๒) อาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ  ๓) การสงเสริมการออกกําลังกาย
ผูสูงอายุ ๔) การออมเพ่ือผูสูงอายุและ ๕) 
อาสาสรางเมือง หรือ ๑) การปองกันและลด
อุบัติเหตุ ๒)การต้ังและพัฒนาโรงเรียน
ผูสูงอายุ ๓) การพัฒนาชมรมผูสูงอายุ ๔) การ
ดูแลตอเนื่องและ ๕) การบริการกายอุปกรณ
เปนตน 

 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินกิจกรรมหลัก 

อผส 
-  ผูเขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายุกลุมติด
สังคม 

- นโยบายและแผนงาน 
- ศึกษาเอกสารการดําเนิน

กิจกรรม 
- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๒ ที่มาหรือฐานคิดของ
การดําเนินกิจกรรม 

๑) สถานการณการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุ
ในพ้ืนท่ีที่ผานมา 

๒) ที่มาของการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 
๓) ฐานคิดในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ

ของตําบล 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- นโยบายและแผนงาน 
- ศึกษาเอกสารการดําเนิน

กิจกรรม 
- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๓ งานและกิจกรรมใน 
“การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ” 

๑) มีกิจกรรมอะไรบางใน “การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ” ของตําบล (รายละเอียดศึกษา

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- นโยบายและแผนงาน 
- ศึกษาเอกสารการดําเนิน

กิจกรรม 
- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  



๖ 
 

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 
จากตารางที่ ๑.๑ และตารางที่ ๑.๒) 

 

- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา
กลุม  

- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 
๔ ทุนทางสังคม 

๔ ..ทุนทางสังคมที่ ๑
ดําเนินการหลัก 
๔. ทุนทางสังคมที่ ๒
ดําเนินการรอง 
 

๔.๑ ทุนทางสังคมที่ดําเนินการหลัก 
๑) มีใครที่เปนผูดําเนินหลักในการพัฒนาระบบ

การดูแลผูสูงอายุของตําบลบาง (ทุนทาง
สังคม ๖ ระดับ) 

๒) ทุนทางสังคมที่ดําเนินการหลักมีวิธีการทํางาน
อยางไร  

๓) มีแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุอยางไรบาง 

๔) การดําเนินงานของแตละทุนทางสังคมสงผล
กระทบตอกลุมประชากร และทุนทางสังคม
อ่ืนๆ อยางไรบาง 

๓.๒ ทุนทางสังคมที่ดําเนินการรอง 
๑) มีใครที่เปนผูดําเนินรองในการการพัฒนา

ระบบการดูแลผูสูงอายุของตําบลบาง (ทุน
ทางสังคม ๖ระดับ) 

๒) มีแนวทางในการจัดการและนําใชขอมูลอยางไร
บาง 

๓) การดําเนินงานของแตละทุนทางสังคมสงผล
กระทบตอกลุมประชากร และทุนทางสังคม
อ่ืนๆ อยางไรบาง 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- นโยบายและแผนงาน 
- ศึกษาเอกสารการดําเนิน

กิจกรรม 
- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๕ วัตถุประสงค ๑) วัตถุประสงคในการทํางานการพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุคืออะไร 

-  -  



๗ 
 

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 

๖ วิธีการทํางาน

)สมัภาษณ์ภาพการ

ทํางานเชิงระบบใน

การพฒันาระบบการ

ดแูลผู้สงูอาย ุ
 

๑) การจัดต้ัง หรือริเร่ิมการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุ 

๒) การพัฒนาในแตละชวงของการการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ 

๓) รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุมี
อยางไรบาง (มีฐานขอมูลอะไร มีระบบขอมูล
อะไรบาง มีแนวทางในการทํางานอยางไร) 

๔) การดําเนินงานทําอยางไร(ใคร ทําอะไร กับใคร 
ที่ไหนอยางไร) 

๕) ใครคือผูรับผิดชอบหลักและผูเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรม 

๖) ทานมีวิธีการการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
อยางไร (การจัดการระบบ การจัดการคน เงิน 
งาน การพัฒนาบริการ การแกปญหา เปนตน) 

๗) มีทุนทางสังคมใดรวมดําเนินกิจกรรมบาง และ
ทําอะไร 
 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- ศึกษาเอกสารการดําเนิน
กิจกรรม 

- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๗ การเชื่อมโยงหรือ
สงผลที่เอ้ือตอการ
ทํางานกับกลุมงาน
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

๑) การดําเนินงานของกลุมงานและกิจกรรมนี้มี
การเชื่อมโยงกับกลุมงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 
อยางไรบาง เชน เชื่อมโยงทุนทางสังคม ขอมูล 
งบประมาณ หรือวิธีการทํางาน เปนตน กรุณา
ยกตัวอยาง 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- ศึกษาเอกสารการดําเนิน
กิจกรรม 

- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๘ ผลผลิตและผลลัพธ 
- ผลตอประชากร

๒) กิจกรรมที่ทานดําเนินการสงผลตอ
กลุมเปาหมายใดบาง (เชน ผูสูงอายุติดเตียง 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 

- ศึกษาเอกสารการดําเนิน
กิจกรรม 



๘ 
 

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 
เปาหมาย 

- ผลตอคุณภาพ
ชีวิตของกลุม
ประชากร ๕ มิติ 
สังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดลอม 
สุขภาพ และ
การเมืองการ
ปกครอง 

- ผลตอทุนทาง
สังคมอ่ืนๆ 

-  

ผูสูงอายุติดบาน ผูสูงอายุทั่วไป ผูดูแล
ผูสูงอายุ ครอบครัวผูสูงอายุ อาสาสมัคร 
บุคคลทั่วไป กลุมอายุ ๕๐ป ขึ้นไปเปนตน)  

๓) กิจกรรมที่ทานดําเนินการสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของกลุมประชากร ๕ มิติ (สังคม 
เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม สุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง) อยางไรบาง 

๔) ดานสังคม: กิจกรรมที่ทานดําเนินการสงผล
กระทบตอดานสังคมและสิ่งแวดลอม (เชน 
เกิดการรวมกลุม มีการสรางเครือขาย)อยางไร 

๕) ดานเศรษฐกิจ: กิจกรรมที่ทานดําเนินการ
สงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ (เชน การสราง
รายได ลดรายจาย การสงเสริมอาชีพ)อยางไร 

๖) ดานสภาวะแวดลอม: กิจกรรมที่ทาน
ดําเนินการสงผลกระทบตอดานสภาวะ
แวดลอม(เชน การจัดสถานที่พักผอนใจ 
สถานที่ออกกําลังกาย  การจัดสิ่งแวดลอมที่
อยูอาศัย)อยางไร 

๗) ดานสุขภาพ: กิจกรรมที่ทานดําเนินการสงผล
กระทบตอดานสุขภาพ (เชน การมีระบบขอมูล
สุขภาพอะไรบาง มีบริการอะไรบางจากการนํา
ใชขอมูล การลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ การลดความเครียด การสงเสริมการ
ออกกําลังกาย) อยางไร 

๘) ดานการเมืองการปกครอง :กิจกรรมที่ทาน

- ผูสูงอายุ ครอบครัว
ที่ไดรับผลกระทบ 

- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 



๙ 
 

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 
ดําเนินการสงผลกระทบตอดานการเมือง การ
ปกครอง (เชน การกําหนดกฏ กติกา ขอตกลง 
การพัฒนานโยบายสาธารณะดานการดูแล
ผูสูงอายุ การจัดทําแผนสุขภาพชุมชนที่
เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ หรือมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนตาง ๆของชุมชน) อยางไร 

๙) กิจกรรมที่ทานดําเนินการสงผลตอทุนทาง
สังคมอ่ืนๆ ในชุมชนอยางไรบาง 

๙ กลไก เคร่ืองมือใน
การดําเนินงาน 

๑) ใชกลไกใดในการขับเคลื่อน  
๒) มีการนําใชเคร่ืองมือ คูมือ แนวปฏิบัติอะไรบาง 
๓) มีใครมาหนุนเสริมดานกลไก หรือเคร่ืองมือ 

คูมือ แนวปฏิบัติหรือไม อยางไร 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 
- ผูดําเนินการรวม 

 

- ศึกษาเอกสารการดําเนิน
กิจกรรม 

- ศึกษาขอมูล TCNAP, RECAP  
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๑๐ ปจจัยเงื่อนไข  คน 
งาน ขอมูล และ
งบประมาณ  

๑) มีแนวทางการจัดการ คน งาน ขอมูล และ
งบประมาณเปนอยางไร 

๒) มีใครเขามามีสวนรวมหรือหนุนเสริมให
สามารถจัดการกับปจจัยเงื่อนไขเหลานั้นได 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 

- นโยบายและแผนงาน 
- การสัมภาษณ สังเกต สนทนา

กลุม  
- ศึกษาแหลงปฏิบัติจริง 

๑๑ ความเชื่อมโยงตอ ๗ 
คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของ
ชุมชนทองถ่ิน 
(ศึกษาจากเอกสาร
ภาคผนวก ข) 

๑) งานที่ทานดําเนินการมีความสอดคลองกับ
คุณลักษณะการจัดการตนเอง ตาม
คุณลักษณะใดบาง  ดแตถามตามรายละเอีย
ละขอ  

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 

- การสัมภาษณ 

๑๒ การตอบสนองตอ ๑) งานเดนและปฏิบัติการเดนที่มีการตอบสนอง - นักวิชาการพ้ืนที่ - การสัมภาษณ 



๑๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ ตัวอยางแนวคําถามเพ่ือการถอดบทเรียน ผูใหขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล 
๔๐ ตัวชี้วัดดานการ
พัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ จาก ๖ 
ชุดกิจกรรมการดูแล
ผูสูงอายุ (ศึกษาจาก
เอกสารภาคผนวก 
ก) 

ตอ ๔๐ ตัวชี้วัดดานการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุเร่ืองใดบาง อยางไร 

- ผูดําเนินการหลัก 

๑๓ ชื่อผูที่จะนําเสนอ ๑) ผูที่สามารถถายทอดเร่ืองราวการดําเนินงาน
ของปฏิบัติการเดนไดดีที่สุดและแสดงความ
เชื่อมโยงระบบเดนกับลักษณะงานและ
กิจกรรมกลุมอ่ืนๆได 

 

- นักวิชาการพ้ืนที่ 
- ผูดําเนินการหลัก 

- การสังเกต สอบถาม 
กระบวนการถายทอด 

 



๑๑ 
 

 
ตารางปฏิบัติการท่ี ๑.๔ การถอดบทเรียนเร่ืองเดน ในการดูแลผูสูงอายุ   
คําชีแ้จง จากแนวคําถามการถอดบทเรียนปฏิบัติการเดนดานการดูแลผูสงูอายุ ท่ีกําหนดใหจากตารางปฎิบัติการท่ี ๑.๓  ใหลงขอมูลในตารางท่ี ๑.๔   

ขอมูลที่ตองการ รายละเอียด 
๑ ชื่อเร่ืองเดนหรือทุนทางสังคมเดน  
๒ ที่มาหรือฐานคิดของการดําเนินกิจกรรม  
๓ งานและกิจกรรมใน “การพัฒนาระบบการ

ดูแลผูสูงอายุ” 
 

๔ ทุนทางสังคม 
๔ ..ทุนทางสังคมที่ดําเนินการหลัก ๑  
๔. ทุนทางสังคมที่ดําเนินการรอง ๒  
 

 

๕ วัตถุประสงค  
๖ วิธีการทํางาน )สมัภาษณ์ภาพการทํางานเชิง

ระบบในการพฒันาระบบการดแูลผู้สงูอาย ุ
 

 

๗ การเชื่อมโยงหรือสงผลที่เอ้ือตอการทํางาน
กับกลุมงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

๘ ผลผลิตและผลลัพธ 
- ผลตอประชากรเปาหมาย 
- ผลตอคุณภาพชีวิตของกลุมประชากร ๕ 

มิติ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม 
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง 

- ผลตอทุนทางสังคมอ่ืนๆ 
-  

 

๙ กลไก เคร่ืองมือในการดําเนินงาน  



๑๒ 
 

ขอมูลที่ตองการ รายละเอียด 
๑๐ ปจจัยเงื่อนไข  คน งาน ขอมูล และ

งบประมาณ  
 

๑๑ ความเชื่อมโยงตอ ๗ คุณลักษณะการจัดการ
ตนเองของชุมชนทองถ่ิน (ศึกษาจากเอกสาร
ภาคผนวก ข) 

 

๑๒ การตอบสนองตอ ๔๐ ตัวชี้วัดดานการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ จาก ๖ ชุดกิจกรรม
การดูแลผูสูงอายุ (ศึกษาจากเอกสาร
ภาคผนวก ก) 

 

๑๓ ชื่อผูที่จะนําเสนอ  
 



 
 

๑๓ 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
ทบทวนและสรุปขอมูลแสดงศักยภาพของตําบล
ศูนยเรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดย
ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง  

 
หลักการ: 

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง มีแนวคิดหลักการพัฒนา
อยางนอย ๔ หลักการ ไดแก ๑) การพัฒนาโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ๒)การคํานึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย ๓)
การสรางการมีสวนรวม และ๔)การสรางความเปนเจาของ เปนตน การดําเนินงานท่ีผานมาของพ้ืนท่ีได
กอใหเกิดรูปธรรมการดําเนินงาน และแนวทางการดําเนินงานท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง จากประสบการณในการพัฒนางานดังกลาวจึง
จําเปนตองมีการสรุปทบทวนใหเห็นถึง สถานะการพัฒนาในปจจุบัน ตลอดจนศักยภาพและความพรอม
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในพ้ืนท่ี สอบทานงานหรือกิจกรรมของทุนทาง
สังคม การสะทอนศักยภาพชุมชน ๕ ดาน (ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสภาวะแวดลอม ดานสุขภาพ 
และ ดานการเมือง การปกครอง) และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น ท่ีสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง เทียบเคียง ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ปฏิบัติการ ๕ 
อ. ๕ ก. และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง วิเคราะหเทียบเคียงกับ แผนยุทธศาสตร ๒๐ ป  แผน
ปฏิรูปประเทศ  แผนงานผูสูงอายุ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) เพ่ือดูความสอดคลองของ
การดําเนินงานในระดับประเทศดวย  

ดังน้ันจึงจําเปนท่ีตองทบทวน สรุปเน้ือหาขอมูลแสดงศักยภาพของชุมชนและขอมูลโดยรวมท่ี
แสดงสถานะของตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ขอมูลท่ีได
จะสะทอนผลลัพธของการดําเนินงาน และสามารถนําใชขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาตอยอดงาน สู
การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีตอไป  

 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหตําบลศูนยเรียนรู 

๑. ทบทวนขอมูลศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
๒. ทบทวนขอมูลสถานะของตําบลสุขภาวะในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัว

ตั้ง 
 

วิธีการ 
๑. ทําความเขาใจแนวคิด องคประกอบท่ีเกี่ยวของในการสรุปเน้ือหา ๒ ชุด ไดแก ๑) ขอมูลแสดง

ศักยภาพของชุมชน และ ๒) ขอมูลโดยรวมท่ีแสดงสถานะของตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง   

๒. สรุปขอมูลชุดท่ี ๑ ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ดังน้ี 
๒.๑) ทบทวนงานและกิจกรรมในการดูแลผูสูงอายุตามเรื่องเดนในพ้ืนท่ี เทียบเคียงกับงาน

และกิจกรรมตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลผูสูงอายุ (๖ ชุดกิจกรรมการดูแล
ผูสูงอายุ) โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๑  



 
 

๑๔ 

๒.๒) ศักยภาพชุมชนท่ีเปนเรื่องเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ เทียบเคียงกับ แผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ปและ แผนปฏิรูปประเทศ   โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๒ 

๒.๓) ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ 
เทียบเคียงกับ แผนงานผูสูงอายุ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) โดยใช
ตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๓ 

๒.๔) ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  
เทียบเคียงกับกิจกรรม  5 อ. โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๔ 

๒.๕) ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเรื่องเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  
เทียบเคียงกับกิจกรรม  5 ก. โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๕ 

๓. เขียนขอมูลเปนความเรียงสรุปศักยภาพของตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
 

ผลผลิตและผลลัพธ 
๑. ขอมูลศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
๒. ขอมูลสถานะของตําบลสุขภาวะในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๑๕ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๑ ทบทวนงานและกิจกรรมในการดูแลผูสงูอายุตามเร่ืองเดนในพื้นท่ี เทียบเคียงกับงานและกิจกรรมตามมาตรฐานและแนวทางการดูแล
ผูสูงอายุ (๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอายุ) 
คําชีแ้จง  ทบทวนการดําเนินงานและกิจกรรมในการดูแลผูสูงอายุตามเรื่องเดนในพ้ืนท่ี (นํามาจากตารางท่ี ๑.๑) เทียบเคียงกับงานและกิจกรรม ท่ีพึงประสงคในการ
ดูแลผูสูงอายุตามมาตรฐานและแนวทางการดูแลผูสูงอายุ (๖ ชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุ) โดย สอบทานความสอดคลองของงานและกิจกรรมโดย
ระบุตัวเลขขอยอยของแตละ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ (รายละเอียดจากภาคผนวก ก) 

 

งาน กิจกรรม นวตักรรมหรือเรือ่งเดน ท่ีทุน
ทางสังคมดําเนินงานเก่ียวกับการดูแล

ประชากรผูสูงอาย ุ

 

รายละเอียดงานและกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม) 

  

 

ความสอดคลองกับ ๖ ชุดกิจกรรม 
การพัฒนาระบบดูแลผูสงูอายุ 

(ระบุตัวเลขขอยอย)  

๑)
 ก

าร
พัฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

  

๒)
 ก

าร
พัฒ

นา
สภ

าว
ะ

แว
ดล

อม
 

๓)
 ก

าร
พัฒ

นา
ระ

บบ
บร

ิกา
ร 

๔)
 ก

าร
จัด

ตั้ง
กอ

งทุ
น

หร
ือส

วัส
ดิก

าร
 

๕)
 ก

าร
พัฒ

นา
แล

ะน
าํใ

ช
ขอ

มูล
 

๖)
 ก

าร
พัฒ

นา
กฎ

 
กต

ิกา
 ร

ะเ
บีย

บ 
แน

ว
ปฏ

ิบัต
 ิ

๑)         

๒)         

๓)         

๔)         



 
 

 
 

๑๖ 

งาน กิจกรรม นวตักรรมหรือเรือ่งเดน ท่ีทุน
ทางสังคมดําเนินงานเก่ียวกับการดูแล

ประชากรผูสูงอาย ุ

 

รายละเอียดงานและกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม) 

  

 

ความสอดคลองกับ ๖ ชุดกิจกรรม 
การพัฒนาระบบดูแลผูสงูอายุ 

(ระบุตัวเลขขอยอย)  
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๖)         
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๘)         

๙)         

๑๐)         

๑๑)         

๑๒)         

๑๓)         



 
 

 
 

๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๒ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนเร่ืองเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ เทียบเคียงกับ แผนยุทธศาสตร ๒๐ ปและ แผนปฏิรูปประเทศ   
คําชีแ้จง นําขอมูลศกัยภาพชมุชน หรือเรื่องเดน จากตารางท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ เติมในตารางแลวดูความสอดคลองระหวางงานและกิจกรรม กับ แผนยุทธศาสตร ๒๐ ป 
และแผนปฏิรูปประเทศ  โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง 

งาน กิจกรรม นวตักรรมหรือ
เรื่องเดน  

ท่ีทุนทางสังคมดําเนินงาน
เก่ียวกับการดูแลประชากร

ผูสูงอาย ุ
 

รายละเอียดงานและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ 

(ตอบไดมากกวาหนึ่งกิจกรรม) 

 

แผนยุทธศาสตร ๒๐ ป 
(ขีดในชองท่ีสอดคลองไดมากกวาหนึ่ง

ชอง) 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ขีดในชองท่ีสอดคลองไดมากกวาหนึ่งชอง 
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ตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๓ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเร่ืองเดน งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ เทียบเคียงกับ แผนงานผูสูงอายุ และเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 



 
 

 
 

๑๘ 

คําชีแ้จง นําขอมูลศักยภาพชมุชน หรือเรื่องเดน จากตารางท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ เติมในตารางแลวดูความสอดคลองระหวางงานและกิจกรรม กับ แผนงานผูสูงอายุ และ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง  
 

งาน กิจกรรม นวตักรรม
หรือเรื่องเดน  

ท่ีทุนทางสังคม
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ดูแลประชากรผูสูงอาย ุ

 

รายละเอียดงานและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวาหนึ่ง

กิจกรรม) 

 

แผนงานผูสงูอาย ุ
(ขดีในชองท่ีสอดคลองได

มากกวาหนึ่งชอง) 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
(ขีดในชองท่ีสอดคลองไดมากกวาหนึ่งชอง) 
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ตารางปฏิบัติการท่ี ๒.๔ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเร่ืองเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  เทียบเคยีงกับกิจกรรม  5 อ. 



 
 

 
 

๑๙ 

คําชีแ้จง นําขอมูลศักยภาพชมุชน หรือเรื่องเดน จากตารางท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ เติมในตารางแลวดูความสอดคลองระหวางงานและกิจกรรม กับ กิจกรรม 5 อ. 
(รายละเอียด ในภาคผนวก ค)  โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง  
 

ตารางท่ี ๒.๕ ศักยภาพชุมชนท่ีเปนนวัตกรรมหรือเร่ืองเดน  งานและกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  เทียบเคียงกับกิจกรรม  5 ก. 

งาน 
กิจกรรม 

นวัตกรรม
หรือเรื่อง

เดน  
ท่ีทุนทาง

สังคม
ดําเนินงาน
เก่ียวกับการ

ดูแล
ประชากร
ผูสูงอาย ุ

 

รายละเอียดงาน
และกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวา
หนึ่งกิจกรรม) 
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๒๐ 

คําชีแ้จง นําขอมูลศักยภาพชมุชน หรือเรื่องเดน จากตารางท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ เติมในตารางแลวดูความสอดคลองระหวางงานและกิจกรรม กับ กิจกรรม 5 ก. 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค)  โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง  
 

งาน กิจกรรม 
นวัตกรรมหรอืเรื่อง

เดน  
ท่ีทุนทางสังคม

ดําเนินงานเก่ียวกับ
การดูแลประชากร

ผูสูงอาย ุ
 

รายละเอียดงานและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
(ตอบไดมากกวาหนึ่ง

กิจกรรม) 

 

ก.การพัฒนา
โรงเรียน
ผูสูงอาย ุ

ก.
การ
พัฒ
นา
ชม 

รม
ผูสูง
อาย ุ

ก.การดูแลตอเนือ่ง ก.การปองกันและลดอุบัตเิหต ุ

 
ก.การบริการกาย

อุปกรณ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                              

                              

                              

                              

                              

 



 
 

 
 

๒๑ 

 

หลักการ: 
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในแตละพ้ืนท่ี ในระยะท่ี

ผานมาไดเกิดกระบวนการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในหลายกิจกรรม เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในแตละพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงใน ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ไดแก ๑)การพัฒนาศักยภาพ ๒)การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ  
๓)การพัฒนาระบบบริการ ๔)การจัดตั้งกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือกัน ๕)การพัฒนาและนําใช
ขอมูลในการสงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ และ ๖)การพัฒนากฎ กติการะเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือ
หนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น ประสบการณในการพัฒนาดังกลาวไดเกิด
ผลลัพธและผลกระทบในหลายดาน และแสดงใหเห็นถึงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในพ้ืนท่ีตนเอง เพ่ือเปนการ
เรียนรูและสรุปบทเรียนท่ีผานมา ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงความครอบคลุมในการดําเนินกิจกรรม และความ
ตองการในการพัฒนาตอยอดการดําเนินงาน โดยเทียบเคียงกับ แนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในพ้ืนท่ี กับชุดกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคุณลักษณะการ
จัดการตนเอง จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห เทียบเคียงผลการดําเนินงานภายใตโครงการการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในแตละพ้ืนท่ี  

 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหตําบลศูนยเรียนรู 

๑. วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
๒. วิเคราะหและเทียบเคียงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งกับคุณลักษณะ

การจัดการตนเอง  
๓. ตรวจสอบสถานการณดําเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปน

ตัวตั้ง 
 

วิธีการ 
๑. วิเคราะหสถานะการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัว

ตั้ง โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๑ 

๒. วิเคราะห รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี และบทบาทการ
ดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ตัวตั้ง โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๒ 

 
ปฏิบัติการที่ ๓ 

วิเคราะห เทียบเคียงกิจกรรม 
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพืน้ที่เปนตัวตั้ง
กับชุดกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวดัการดําเนินงาน และ
คุณลักษณะการจัดการตนเอง 



 
 

 
 

๒๒ 

๓. วิเคราะหผลกระทบตอโครงสรางของชุมชนทองถิ่น ๕ ดาน และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
ของชุมชนทองถิ่น โดยใชตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๓ 

 

ผลผลิตและผลลัพธ 
๑. ขอมูลความครอบคลุมการดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
๒. ขอมูลผลกระทบตอโครงสรางของชุมชนและคุณลักษณะการจัดการตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๒๓ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๑ วเิคราะหสถานะการดําเนินงานตามแนวทางการพฒันาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพืน้ท่ีเปนตัวต้ัง 
คําชีแ้จง วิเคราะหสถานการณดําเนินงานและกิจกรรมในพ้ืนท่ีของตนเองท่ีไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง  โดยใหขีด
เครื่องหมาย   ในชองสถานะการดําเนินงาน ให ไดเพียงชองเดียวเทาน้ัน และ ใหสรุปจํานวนรอยละท่ีดําเนินการแลวในปท่ีผานมาในชองทายสุด 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

สถานะในการดําเนินงาน 

ดําเนิน 
การแลว 

กําลังดําเนิน 
การ 

ยังไมดําเนินการ 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพ    

๑) สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ และมีหลักสูตรการเรียนรู ครอบคลุมการเรียนรูดานสุขภาพ    

๒) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ ทําหนาท่ีชวยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุครอบคลุมทุกดาน 

ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม และสุขภาพ 

   

๓) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ และการดําเนินกิจกรรมกลุมอาสาสมัครตางๆ ในชุมชน ใหการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุในลักษณะท่ีแตกตางกันครอบคลุมปญหาและความตองการ และทุกสภาวะสุขภาพ  

   

๔) เพ่ิมจํานวนผูดูแลชวยเหลือท้ังท่ีเปนอาสาสมัครและภาควิชาชีพ    

๕) จัดใหมีการคนหา และสนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญ เปนผูนําในดานตางๆ    

๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือพัฒนาทักษะอ่ืนๆเพ่ิมเติม สําหรับผูสูงอายุครอบคลุมดานรางกาย 

จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 

   

๗) ผลักดันกลุมทางสังคม แหลงเรียนรู ท่ีมีรายไดรวมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจของ

ผูสูงอายุ 

   

๘) สนับสนุนใหผูสูงอายุเขาเปนสมาชิกกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายได    

๙) ฝกอบรมผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุ ใหมีความรูและทักษะในการดูแลตนเองไดตามภาวะสุขภาพ    

๑๐) ฝกคนในครอบครัวผูสูงอายุใหเขาใจความเสื่อมตามวัย อาทิ สายตาฟนและการดูแลเมื่อปวยเล็กนอย ปวย    



 
 

 
 

๒๔ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

สถานะในการดําเนินงาน 

ดําเนิน 
การแลว 

กําลังดําเนิน 
การ 

ยังไมดําเนินการ 

เรื้อรัง ฉุกเฉิน และระยะสุดทายเพ่ือใหการดูแลชวยเหลืออยางถูกตอง 

๑๑) จัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมผูสูงอายุและผูดูแลตางๆ    

๑๒) ศูนยพัฒนาครอบครัวสนับสนุนการจัดทําขอมูลผูสูงอายุท่ียากลําบาก ถูกกระทํารุนแรง ตองการความ

ชวยเหลือ เพ่ือประสานหนวยงาน องคกร ในและนอกชุมชนใหการดูแลชวยเหลือ 

   

๑๓) สนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)ไดแก 

๑๓.๑) การระดมทุนจากหลายชองทางเพ่ือจัดตั้งกองทุนดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุ  

๑๓.๒) การจัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแลผูสูงอายุโดยคณะทํางาน ศพอส.  

๑๓.๓) ฝกอาชีพ สรางรายได เพ่ิมการออม   

มีวิทยากรเปนจติอาสาหรือผูสูงอายุ ใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน หรือ อดีตขาราชการคร ูรัฐวิสาหกิจ 

หรือบริษัทเอกชนท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะทางอาชีพ  

๑๓.๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และสามารถใชขอมูลรวมกันจากหลายหนวยงาน เชน พมจ. 

รพ.สต.  ศพอส.  อผส. อปท. โดยให ศพอส. เปนเจาของและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๑๓.๔) จัดทําระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

เชน ขอมูลพ้ืนฐานผูสูงอายุ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และ การเมืองการปกครอง ขอมูล

อาสาสมัคร เปนตน 

   

๑๔) สนับสนุนการจัดทําแผนดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุโดย ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

(ศพอส.) ซึ่งอาจสอดคลองกับแผนดานผูสูงอายุของ อปท. หรือแผนชมรมผูสูงอายุ หรือแผนท่ีจัดทําข้ึนพิเศษ หรือ 

แผนปฏิบัติการของหนวยบริการสุขภาพ เปนตน 

   

๑๕) สนับสนุนใหมีโครงสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)ท้ัง แหลงท่ีตั้ง และกลไก

สนับสนุน พรอมแผนงาน กิจกรรม สนับสนุน เชน มีสถานท่ีตั้ง ศพอส. ใหอยูในตําแหนงท่ีไมไกลจากชุมชนผูสูงอายุ ไม

มีเสียงอึกทึก หรือมีมลพิษ และมีเสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาถึง ไดโดยสะดวก  ตัวอาคารมีการเลือกใชวัสดุครุภัณฑ 

   



 
 

 
 

๒๕ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

สถานะในการดําเนินงาน 

ดําเนิน 
การแลว 

กําลังดําเนิน 
การ 

ยังไมดําเนินการ 

ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง สภาพอากาศปลอดโปรง  แสงสวางเพียงพอ มีสาธารณูปโภคเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

และพรอมดําเนินกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมท่ี ๒ การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ 

๑๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการลดรายจายในครัวเรือนผูสูงอายุ    

๑๗) สนับสนุนใหมีการจัด ปรับ บานและสิ่งแวดลอมภายในบานใหเอ้ือตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ    

๑๘) สนับสนุน ใหมีศูนยกีฬา หรือศูนยสรางเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม สําหรับผูสูงอายุ พรอมอุปกรณ และ

วิทยากรหรือผูฝกสอน   

   

๑๙) ปรับพ้ืนท่ีบริการสาธารณะของ อปท.หรือหนวยงานราชการอ่ืน หรือพ้ืนท่ีสาธารณในชุมชน ใหเอ้ือตอการ

บริการผูสูงอายุ 

   

ชุดกิจกรรมท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริการ 

๒๐) จัดบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานตามความจําเปน เชน การดูแลชวยเหลือดานสุขภาพ ชวยดูแลกิจวัตรประจําวัน    

๒๑) การจัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ  เชน การใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ การดูแลทางเลือก การเขาถึงสิทธิ

ตางๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย การตรวจคัดกรองประจําป ตรวจสุขภาพชองปาก การเบิก-รับยาให  การบริการอ่ืนๆ 

   

๒๒) บริการรับ-สง ๒๔ ชม.กรณีผูสูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน    

๒๓) จัดบริการรับ-สงผูสูงอายุท่ีจําเปนตองเดินทาง    

๒๔) สนับสนุนการจัดบริการดูแลกลางวันในชุมชน(Day care)ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ    

๒๕) มีศูนยพักพิงช่ัวคราวหรือจัดใหมคีรอบครัวอุปการะสําหรับผูสูงอายุท่ีไรท่ีพ่ึงพิงหรือไดรับความเดือดรอนจาก

ภาวะภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ถูกทํารายจากครอบครัว เปนตน 

   

๒๖) มีศูนยบริการหรือศูนยประสาน ใหยืมอุปกรณจาํเปนในการชวยเหลือผูสูงอายุ เชน เตียงลม เตียงปรบัระดับ

ได รถเข็น เกาอ้ี ไมเทา รองเทา ถังออกซิเจน เปนตน 

   

๒๗) สนับสนุนการดําเนินการเยี่ยมบาน ผูสูงอายุ ผูสูงอายุท่ีติดบาน และ ผูสูงอายุท่ีติดเตียง รวมถึงจัดกิจกรรมให    



 
 

 
 

๒๖ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

สถานะในการดําเนินงาน 

ดําเนิน 
การแลว 

กําลังดําเนิน 
การ 

ยังไมดําเนินการ 

ความรูเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย สําหรับผูสูงอายุแกผูสูงอายุ ผูดูแลหรือผูท่ีเก่ียวของ 

โดยคณะทํางานของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) 

๒๘) สนับสนุนใหศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)เปนศูนยบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร

สําหรับผูสูงอายุ เชน 

๒๘.๑) จัดบริการตรวจสุขภาพ เบ้ืองตนไดแก การคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน

เลือดสูง 

๒๘.๒) จัดกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ เชน กิจกรรมใหความรู

เก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุหรือผูทีมีโรคเรื้อรัง 

๒๘.๓) จัดกิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

๒๘.๔) จัดกิจกรรมสงเสริมสขุภาพจิตสําหรับผูสูงอายุเชน กิจกรรมผอนคลายความเครียด การฝกทําสมาธิ การ

สวดมนต การฟงธรรมะ การไปทัศนะศึกษา เปนตน 

๒๘.๕) จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากสําหรับผูสูงอายุ เชนการใหความรูในการดูแลสุขภาพชอง

ปากแกผูสูงอายุผูสูงอายุ 

   

ชุดกิจกรรมท่ี ๔ การจัดต้ังกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือกัน 

๒๙) สนับสนุนใหกองทุน องคกรการเงินในชุมชน สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ    

๓๐) สนับสนุนใหมีการระดมทุน หลายชองทางเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ    

๓๑) สนับสนุนใหผูสูงอายุเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการท่ีจัดโดยชุมชน    

๓๒) สนับสนุนการจัดกิจกรรมธนาคารความดี ในรูปแบบตางๆ ของทุกกลุมวัยเพ่ือผูสูงอายุ     

๓๓) สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการเก็บออมไวใชในยามจําเปนผูสูงอายุ ควรเปนสมาชิกกองทุนอยางนอยหน่ึงกองทุน

ในชุมชน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เปนตน 

   

๓๔) สนับสนุนใหกองทุนการเงินในชุมชน ท่ีสามารถสนับสนุนทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ  เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือ    



 
 

 
 

๒๗ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

สถานะในการดําเนินงาน 

ดําเนิน 
การแลว 

กําลังดําเนิน 
การ 

ยังไมดําเนินการ 

การผลิต สหกรณเพ่ือการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน เปนตน 

ชุดกิจกรรมท่ี ๕ การพัฒนาและนําใชขอมูลในการสงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ 

๓๕) สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชน ท้ังตลาดอาหาร และตลาดจําหนายผลผลิตเพ่ือใหเกิดการซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนสินคาในชุมชน และนอกชุมชน เปนตน 

   

๓๖) จัดทําระบบขอมูลชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บอยางเปนระบบครบถวนครอบคลุมเพ่ือนําใชในการสนับสนุนการ

ชวยเหลือ ดูแลผูสูงอายุ 

   

๓๗) จัดทําระบบขอมูล ระบบสื่อสารท่ีสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    

ชุดกิจกรรมท่ี ๖ การมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น 

๓๘) สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท้ังเวทีการประชุมท่ัวไป และการ

ประชุมเฉพาะเรื่องสําหรับผูอายุ 

   

๓๙) สนับสนุนใหกลุม องคกรชุมชน หนวยงาน  กําหนดกฎ กติกาท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ

แวดลอม และสุขภาพ 

   

๔๐) จัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ท่ีมีงาน กิจกรรมสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ    

คิดเปนรอยละของการดําเนินงานระยะท่ีผานมา (จํานวนท่ีได หารดวย ๔๐ ตัวช้ีวัด คูณ ๑๐๐)    

แนวทางการเขียนสรุป 
การดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ในระยะท่ีผานมา  ซึ่งมีการดําเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัด 
ไดแก ๑) กิจกรรม.............................................โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี........       ๒).................................โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี........     
๓)........................โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี........   ๔)..................................โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี........ ๕)..........................โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี
........ และสถานะของการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ...... 
(หมายเหตุ : ระบุกิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว ทุกกิจกรรมและระบุความสอดคลองกับตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง) 
กิจกรรมท่ียังไมดําเนินการตามตัวชี้วัดไดแก.................................................. รวมท้ังสิ้น.........ตัวชี้วัด  เน่ืองจาก.............................. 



 
 

 
 

๒๘ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๒ บทบาทการดําเนนิกิจกรรมตามตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพื้นท่ีเปนตัวต้ัง 
คําชีแ้จง วิเคราะหบทบาทในการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ี โดยบันทึก รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี และ  ให
ขีดเครื่องหมาย   ในชองบทบาทการดําเนินงาน โดยให ไดเพียงชองเดียวเทาน้ัน   

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพ     

๑) สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรยีนผูสูงอายุ และมีหลักสูตรการเรียนรู ครอบคลุมการ

เรียนรูดานสุขภาพ 

    

๒) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ ทําหนาท่ีชวยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรม

เพ่ือผูสูงอายุครอบคลุมทุกดาน ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม และ

สุขภาพ 

    

๓) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ และการดําเนินกิจกรรมกลุมอาสาสมัครตางๆ ใน

ชุมชน ใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในลักษณะท่ีแตกตางกันครอบคลุมปญหาและ

ความตองการ และทุกสภาวะสุขภาพ  

    

๔) เพ่ิมจํานวนผูดูแลชวยเหลือท้ังท่ีเปนอาสาสมัครและภาควิชาชีพ     

๕) จัดใหมีการคนหา และสนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีมีความเช่ียวชาญ เปนผูนําใน

ดานตางๆ 

    

๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือพัฒนาทักษะอ่ืนๆเพ่ิมเติม สําหรับ

ผูสูงอายุครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 

    

๗) ผลักดันกลุมทางสังคม แหลงเรียนรู ท่ีมีรายไดรวมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 

    



 
 

 
 

๒๙ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

๘) สนับสนุนใหผูสูงอายุเขาเปนสมาชิกกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายได     

๙) ฝกอบรมผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุ ใหมีความรูและทักษะในการ

ดูแลตนเองไดตามภาวะสุขภาพ 

    

๑๐) ฝกคนในครอบครัวผูสูงอายุใหเขาใจความเสื่อมตามวัย อาทิ สายตาฟนและ

การดูแลเมื่อปวยเล็กนอย ปวยเรื้อรัง ฉุกเฉิน และระยะสุดทายเพ่ือใหการดูแล

ชวยเหลืออยางถูกตอง 

    

๑๑) จัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมผูสูงอายุและผูดูแลตางๆ     

๑๒) ศูนยพัฒนาครอบครัวสนับสนุนการจัดทําขอมูลผูสูงอายุท่ียากลําบาก ถูก

กระทํารุนแรง ตองการความชวยเหลือ เพ่ือประสานหนวยงาน องคกร ในและนอก

ชุมชนใหการดูแลชวยเหลือ 

    

๑๓) สนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ(ศพอส.)ไดแก 

๑๓.๑) การระดมทุนจากหลายชองทางเพ่ือจัดตั้งกองทุนดูแล ชวยเหลือ

ผูสูงอายุ  

๑๓.๒) การจัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแลผูสูงอายุโดยคณะทํางาน 

ศพอส.  

๑๓.๓) ฝกอาชีพ สรางรายได เพ่ิมการออม   

มีวิทยากรเปนจติอาสาหรือผูสูงอายุ ใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน หรือ 

อดีตขาราชการครู รัฐวิสาหกิจ หรอืบริษัทเอกชนท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะทาง

อาชีพ  

๑๓.๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และสามารถใชขอมูล

    



 
 

 
 

๓๐ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

รวมกันจากหลายหนวยงาน เชน พมจ. รพ.สต.  ศพอส.  อผส. อปท. โดยให ศพอส. 

เปนเจาของและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๑๓.๔) จัดทําระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เชน ขอมูลพ้ืนฐานผูสูงอายุ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และ การเมืองการปกครอง ขอมูลอาสาสมัคร เปนตน 

๑๔) สนับสนุนการจัดทําแผนดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุโดย ศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) ซึ่งอาจสอดคลองกับแผนดานผูสูงอายุของ 

อปท. หรือแผนชมรมผูสูงอายุ หรือแผนท่ีจัดทําข้ึนพิเศษ หรือ แผนปฏิบัติการของ

หนวยบริการสุขภาพ เปนตน 

    

๑๕) สนับสนุนใหมีโครงสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

(ศพอส.)ท้ัง แหลงท่ีตั้ง และกลไกสนับสนุน พรอมแผนงาน กิจกรรม สนับสนุน เชน มี

สถานท่ีตั้ง ศพอส. ใหอยูในตําแหนงท่ีไมไกลจากชุมชนผูสูงอายุ ไมมีเสียงอึกทึก หรือมี

มลพิษ และมีเสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาถึง ไดโดยสะดวก  ตัวอาคารมีการเลือกใช

วัสดุครุภัณฑ ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง สภาพอากาศปลอดโปรง  แสงสวางเพียงพอ มี

สาธารณูปโภคเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพรอมดําเนินกิจกรรม 

    

ชุดกิจกรรมท่ี ๒ การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ 

๑๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการลดรายจายในครัวเรือนผูสูงอายุ     

๑๗) สนับสนุนใหมีการจัด ปรับ บานและสิ่งแวดลอมภายในบานใหเอ้ือตอการ

ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

    

๑๘) สนับสนุน ใหมีศูนยกีฬา หรือศูนยสรางเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม 

สําหรับผูสูงอายุ พรอมอุปกรณ และวิทยากรหรือผูฝกสอน   

    



 
 

 
 

๓๑ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

๑๙) ปรับพ้ืนท่ีบริการสาธารณะของ อปท.หรือหนวยงานราชการอ่ืน หรือพ้ืนท่ีสา

ธารณในชุมชน ใหเอ้ือตอการบริการผูสูงอายุ 

    

ชุดกิจกรรมท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริการ 

๒๐) จัดบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานตามความจําเปน เชน การดูแลชวยเหลือดาน

สุขภาพ ชวยดูแลกิจวัตรประจําวัน 

    

๒๑) การจัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ  เชน การใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ การ

ดูแลทางเลือก การเขาถึงสิทธิตางๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย การตรวจคัดกรอง

ประจําป ตรวจสุขภาพชองปาก การเบิก-รับยาให  การบริการอ่ืนๆ 

    

๒๒) บริการรับ-สง ๒๔ ชม.กรณีผูสูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน     

๒๓) จัดบริการรับ-สงผูสูงอายุท่ีจําเปนตองเดินทาง     

๒๔) สนับสนุนการจัดบริการดูแลกลางวันในชุมชน(Day care)ในการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

    

๒๕) มีศูนยพักพิงช่ัวคราวหรือจัดใหมีครอบครัวอุปการะสําหรับผูสูงอายุท่ีไรท่ี

พ่ึงพิงหรือไดรับความเดือดรอนจากภาวะภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ถูกทํารายจาก

ครอบครัว เปนตน 

    

๒๖) มีศูนยบริการหรือศูนยประสาน ใหยืมอุปกรณจําเปนในการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ เชน เตียงลม เตียงปรับระดับได รถเข็น เกาอ้ี ไมเทา รองเทา ถังออกซิเจน 

เปนตน 

    

๒๗) สนับสนุนการดําเนินการเยี่ยมบาน ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ท่ีติดบาน และ 

ผูสูงอายุท่ีติดเตียง รวมถึงจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมและท่ี

อยูอาศัยท่ีปลอดภัย สําหรับผูสูงอายุแกผูสูงอายุ ผูดูแลหรือผู ท่ี เก่ียวของ โดย

    



 
 

 
 

๓๒ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

คณะทํางานของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) 

๒๘) สนับสนุนใหศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)เปน

ศูนยบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับผูสูงอายุ เชน 

๒๘.๑) จัดบริการตรวจสุขภาพ เบ้ืองตนไดแก การคัดกรอง โรคความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 

๒๘.๒) จัดกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการสําหรับ

ผูสูงอายุ เชน กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุหรือผูทีมี

โรคเรื้อรัง 

๒๘.๓) จัดกิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

๒๘.๔) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุเชน กิจกรรมผอนคลาย

ความเครียด การฝกทําสมาธิ การสวดมนต การฟงธรรมะ การไปทัศนะศึกษา เปนตน 

๒๘.๕) จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากสําหรับผูสูงอายุ เชนการ

ใหความรูในการดูแลสุขภาพชองปากแกผูสูงอายุผูสูงอายุ 

    

ชุดกิจกรรมท่ี ๔ การจัดต้ังกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือกัน 

๒๙) สนับสนุนใหกองทุน องคกรการเงินในชุมชน สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ     

๓๐) สนับสนุนใหมีการระดมทุน หลายชองทางเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือ

ดูแลผูสูงอายุ 

    

๓๑) สนับสนุนใหผูสูงอายุเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการท่ีจัดโดยชุมชน     

๓๒) สนับสนุนการจัดกิจกรรมธนาคารความดี ในรูปแบบตางๆ ของทุกกลุมวัย

เพ่ือผูสูงอายุ  

    

๓๓) สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการเก็บออมไวใชในยามจําเปนผูสูงอายุ ควรเปน     



 
 

 
 

๓๓ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

รูปธรรมงาน และกิจกรรมการดําเนินงานโดยทุนทางสังคม

ในพ้ืนท่ี 

  

บทบาทในการดําเนินงาน 

 ทําเอง ทํารวม สนับสนุน 

สมาชิกกองทุนอยางนอยหน่ึงกองทุนในชุมชน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย กองทุน

สวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เปนตน 

๓๔) สนับสนุนใหกองทุนการเงินในชุมชน ท่ีสามารถสนับสนุนทุนเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ  เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต สหกรณเพ่ือการเกษตร สถาบัน

การเงินชุมชน เปนตน 

    

ชุดกิจกรรมท่ี ๕ การพัฒนาและนําใชขอมูลในการสงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ 

๓๕) สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชน ท้ังตลาดอาหาร และตลาดจําหนาย

ผลผลิตเพ่ือใหเกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาในชุมชน และนอกชุมชน เปนตน 

    

๓๖) จัดทําระบบขอมูลชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บอยางเปนระบบครบถวนครอบคลุม

เพ่ือนําใชในการสนับสนุนการชวยเหลือ ดูแลผูสูงอายุ 

    

๓๗) จัดทําระบบขอมูล ระบบสื่อสารท่ีสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดงาย 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

    

ชุดกิจกรรมท่ี ๖ การมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น 

๓๘) สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท้ัง

เวทีการประชุมท่ัวไป และการประชุมเฉพาะเรื่องสําหรับผูอายุ 

    

๓๙) สนับสนุนใหกลุม องคกรชุมชน หนวยงาน  กําหนดกฎ กติกาท่ีเอ้ือตอ

ผูสูงอายุท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม และสุขภาพ 

    

๔๐) จัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิท่ีมีงาน กิจกรรมสอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุ 

    

คิดเปนรอยละของการดําเนินงานระยะท่ีผานมาของแตละบทบาท  
(จํานวนท่ีได หารดวย ๔๐ ตัวช้ีวัด คูณ ๑๐๐) 

    



 
 

 
 

๓๔ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๓.๓ วเิคราะหผลกระทบตอโครงสรางของชุมชนทองถิ่น ๕ ดาน และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 
คําชีแ้จง ระบุศักยภาพท่ีเปนงาน กิจกรรม นวัตกรรมหรือเรือ่งเดน ของทุนทางสังคมดําเนินงานท่ีสงผลกระทบตอระบบโครงสรางชุมชนแตละดาน โดยใสเครื่องหมาย

ตามท่ีอธิบายดานลางในตารางใหเห็นศักยภาพของทุนทางสังคม จากน้ันเทียบเคียงความสอดคลองกับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง
และสรุปจํานวนคุณลักษณะการจัดการตนเองของแตละทุนทางสังคม 

มีครบท้ัง ๗
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเองระดับดี
มาก 

มี ๔-๖
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเอง
ระดับดี 

นอยกวา ๔
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเองระดับกําลัง
พัฒนา 

หมายเหตุ  นําผลการวิเคราะหไปใชในตารางวิเคราะหคุณลกัษณะการจัดการตนเองของพ้ืนท่ี  

งาน กิจกรรม นวตักรรมหรือเรือ่งเดน  
ท่ีทุนทางสังคมดําเนินงานเก่ียวกับการดูแล

ประชากรผูสูงอาย ุ
 

ผูดําเนินการ
หลัก 

(บุคคล/กลุม/
ชุมชน/หมูบาน/

องคองคกร/
หนวยงาน)  

 
(ระบุหมูท่ีต้ัง
ของทุนทาง

สังคม) 

โครงสรางของชุมชนทองถ่ิน ๕ดาน 
(ขีดในชองท่ีสอดคลองได

มากกวาหนึ่งชอง 

๗ คุณลักษณะ 
การจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

(ขีดในชองท่ีสอดคลองไดมากกวาหนึ่งชอง 

รวมจํานวน
คุณลักษณะการ
จัดการตนเอง 

ดา
นส

ังค
ม 

ดา
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ดา
นส

ภา
วะ

แว
ดล

อม
 

ดา
นส

ุขภ
าพ

 

ดา
นก

าร
เมื

อง
กา

รป
กค

รอ
ง 

๑.
 

สร
าง

กา
รเ

รยี
นร

ู 

๒.
 

สร
าง

กล
ไก

ผล
ักด

ัน 

๓.
 

สร
าง

คน
ให

จัด
กา

ร
ตน

เอ
ง 

๔.
 

สร
าง

กา
รมี

สว
นร

วม
 

๕.
 

ระ
ดม

ทุน
แล

ะท
รพั

ยา
กร

 

๖.
 

มีข
อต

กล
งข

อง
พื้น

ที่ 

๗.
 

กา
รส

รา
งค

วา
มร

วม
มือ

ระ
หว

าง
อง

คก
ร 

               
               
               
               
               
               
               
               
               



 
 

 
 

๓๕ 

แนวทางการเขียนสรุป 
เขียนอธิบายการสงผลกระทบของศักยภาพชุมชนตอโครงสรางของชุมชนทองถ่ิน๕ดานและความสอดคลองตอ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง ดังตัวอยาง 
 
๑.การสงผลกระทบตอโครงสรางของชุมชนทองถ่ิน ๕ดาน 

๑.๑ ดานสังคม มีทุนทางสังคมท่ีมีงานและกิจกรรมสามารถสรางผลกระทบตอดานสังคมจํานวนท้ังส้ิน.......ทุน โดยสามารถแจกแจงไดแก ๑) ทุนทางสังคมระดับ
บุคคลและครอบครัวจํานวน....คน๒) ทุนทางสังคมระดับกลุมทางสังคมจํานวน....กลุม๓)ทุนทางสังคมระดับหนวยงานและแหลงประโยชนจํานวน....แหง ๔) ทุน
ทางสังคมระดับหมูบานจํานวน...หมูบาน.๕) ทุนทางสังคมระดับตําบลจํานวน....กลุมและ ๖)ทุนทางสังคมระดับเครือขายจํานวน....เครือขาย 

๑.๒ ดานเศรษฐกิจ มีทุนทางสังคมท่ีมีงานและกิจกรรมสามารถสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจจํานวนท้ังสิ้น.......ทุน โดยสามารถแจกแจงไดแก ๑) ทุนทางสังคมระดับ
บุคคลและครอบครัวจํานวน....คน๒) ทุนทางสังคมระดับกลุมทางสังคมจํานวน....กลุม๓)ทุนทางสังคมระดับหนวยงานและแหลงประโยชนจํานวน....แหง ๔) ทุน
ทางสังคมระดับหมูบานจํานวน...หมูบาน.๕) ทุนทางสังคมระดับตําบลจํานวน....กลุมและ ๖)ทุนทางสังคมระดับเครือขายจํานวน....เครือขาย 

หมายเหตุ: อธิบายใหครบท้ัง ๕ ดาน 
๒.ความสอดคลองตอ ๗  คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

๒.๑ คุณลักษณะท่ี ๑ การสรางการเรียนรูปญหาและความตองการของชุมชน มีทุนทางสังคมท่ีมีงานและกิจกรรมท่ีมีการสรางการเรียนรูจํานวนท้ังส้ิน......โดย
สามารถแจกแจงไดแก ๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวจํานวน....คน๒) ทุนทางสังคมระดับกลุมทางสังคมจํานวน....กลุม๓)ทุนทางสังคมระดับ
หนวยงานและแหลงประโยชนจํานวน....แหง ๔) ทุนทางสังคมระดับหมูบานจํานวน...หมูบาน ๕) ทุนทางสังคมระดับตําบลจํานวน....กลุมและ ๖)ทุนทางสังคม
ระดับเครือขายจํานวน....เครือขาย สามารถยกตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถสะทอนถึงคุณลักษณะนี้ เชน....... 

๒.๒ คุณลักษณะท่ี ๒ การมี (สราง) กลไกผลักดันทุกระดับการจัดการตนเองมีทุนทางสังคมท่ีมีงานและกิจกรรมในการสรางกลไกจํานวนท้ังสิ้น......โดยสามารถแจก
แจงไดแก ๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครวัจํานวน....คน๒) ทุนทางสังคมระดับกลุมทางสังคมจํานวน....กลุม๓)ทุนทางสังคมระดบัหนวยงานและแหลง
ประโยชนจํานวน....แหง ๔) ทุนทางสังคมระดับหมูบานจํานวน...หมูบาน ๕) ทุนทางสังคมระดับตําบลจํานวน....กลุมและ ๖)ทุนทางสังคมระดับเครือขายจํานวน
....เครือขาย สามารถยกตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถสะทอนถึงคุณลักษณะนี้ เชน....... 

๒.๓ คุณลักษณะท่ี ๓ การสรางคนใหตองจัดการตนเองดวยการสามารถทําเปนและมีความรูสึกเปนเจาของมีทุนทางสังคมท่ีมีงานและกิจกรรมการสรางคนใหสามารถ

จัดการตนเองจํานวนท้ังสิ้น......โดยสามารถแจกแจงไดแก ๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวจํานวน....คน๒) ทุนทางสังคมระดับกลุมทางสังคมจํานวน
....กลุม๓)ทุนทางสังคมระดับหนวยงานและแหลงประโยชนจํานวน....แหง ๔) ทุนทางสังคมระดับหมูบานจํานวน...หมูบาน.๕) ทุนทางสังคมระดับตําบลจํานวน....
กลุมและ ๖)ทุนทางสังคมระดับเครือขายจํานวน....เครือขาย สามารถยกตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถสะทอนถึงคุณลักษณะนี้ เชน....... 

หมายเหตุ: อธิบายใหครบท้ัง ๗ คุณลักษณะ 
 



 ๓๖ 

ปฏิบัติการที่ ๔ 
การรายงานความกาวหนาและการสรุปผล 
การดําเนินโครงการตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพื้นที่เปนตวัตัง้ 

 
หลักการ: 

การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในแตละพ้ืนท่ี มุงเนนการดําเนินงาน
สอดคลองกับ ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ไดแก ๑)การพัฒนาศักยภาพ ๒)การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุ  ๓)การพัฒนาระบบบริการ ๔)การจัดตั้งกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือกัน ๕)การ
พัฒนาและนําใชขอมูลในการสงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ และ ๖)การพัฒนากฎ กติการะเบียบ 
แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น  โดยแตละพ้ืนท่ีมี
กระบวนการพัฒนาโดยนําใชทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีในการทํางานและกิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งใน ๖ ชุดกิจกรรมหลัก รวมท้ังการจัดการเพ่ือการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ  ออกแบบและขับเคลื่อน และการจัดการความรูและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ     

ดังน้ันเพ่ือใหเห็นผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาว   ตําบลศูนยเรียนรู 
ท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนินการจึงจําเปนตองสรุปผลการดําเนินงาน ท้ังในสวนท่ีเปนกิจกรรมการดําเนินงาน และ
ผลผลิตผลลัพธการดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด    ซึ่งนอกจากจะชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นแลว ยังสะทอนขอมูลท่ีเปนความพรอมสําหรับการพัฒนาตอยอดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุใน
พ้ืนท่ีตอไป 

 
วัตถุประสงค: เพ่ือใหตําบลศูนยเรียนรูดานการดูแลผูสูงอายุ   

๑. สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
๒. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัว

ตั้ง    
 

วิธีการ 
๑. ทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น ตามกิจกรรม

โครงการ  บันทึกในตาราง ๔.๑ 
๒. สอบทาน ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดภาพรวมของชุดโครงการ ในรอบระยะเวลาท่ีผานมา 

บันทึกในตาราง ๔.๒ 
๓. จัดทํารูปเลมรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน  ตามองคประกอบการ

รายงานความกาวหนา บันทึกในตาราง ๔.๓ 
 

ผลผลิตและผลลัพธ 
๑. ขอมูลผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยชุมชนทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
๒. รายงานการสรุปผลการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

 



 ๓๗ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๔.๑ สถานะการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการ ของตําบลศูนยเรียนรูในการพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุโดยชุมชนทองถิ่น 
คําชี้แจง ใหทบทวนการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ตามกิจกรรมโครงการ โดยการตรวจสอบ สถานะการดําเนินงาน โดยทําเครื่องหมาย ลงในชอง 
ระบุผูดําเนินการ ระยะเวลา และผลผลิต ผลลัพธการดําเนินการตามกิจกรรมโดยละเอียด 
 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา
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๑. การพัฒนาระบบการจัดการ
เพื่อการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุ  

๑.๑ การสรางทีมและกําหนดคณะทํางาน         

๑) แตงตั้งคณะทํางาน         

     คณะทํางานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมผูปฏิบัติการ
ห ลั ก ในตํ าบ ล   ได แก  อป ท . ศูนยพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิตผู สู งอายุและส งเสริมอาชีพ
ผู สู งอายุศูนยพั ฒ นาค รอบ ค รัว  รพ .สต . 
อาสาสมัครและทุนทางสังคมตาง ๆ ในชุมชน 

    

๒) ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดทิศทาง 
วางแผน และกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ทุก ๓ เดือน 

        

๑.๒ พัฒนาระบบขอมูลระบบการดูแลผูสูงอายุ
  

        

๑) ระบบขอมูลตําบล(TCNAP) 
๒) ทุนและศักยภาพตําบล (RECAP) 
 
 

        



 ๓๘ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ

นก
าร
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ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
น 

๑.๓ การพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน         
   ๑) ศึกษาดูงาน/ฝกอบรมคณะกรรมการฯและ
คณะทํางาน ๖ เดือน/ครั้ง 

        

๒) รวมเวทีสรุปบทเรียน หรือเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

        

๑.๔ การติดตามและประเมินผล         
   ๑) การรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุม
ทองถิ่นหนวยงานและชุมชนอยางนอย ๓ 
เดือน/ครั้ง 

        

   ๒) รายงานผลการดําเนินงานตอกลไกท่ี สน. 
๓ กําหนดทุก ๖ เดือน 

        

๒ ออกแบบและขบัเคลื่อนเพื่อ
การพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

๒.๑ การเตรียมความพรอมและสรางการมีสวน
รวมของชุมชน 

        

๑ )   ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
ให กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น  แ ก น นํ า  อ า ส า ส มั ค ร 
หนวยงานองคกร และผูท่ีเกี่ยวของ 

        

๒)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ี ประกอบดวย  

        

    ๒.๑)คนหาและสรุปทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของ
กับ การพั ฒ นาระบ บ การดู แ ลผู สู งอ ายุ ท่ี

        



 ๓๙ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ
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าร
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ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
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ครอบคลุม ๖ ระดับ ไดแก ระดับบุคคลและ
ครอบครัว ระดับกลุมทางสังคมและองคกร
ชุมชน ระดับหนวยงานและแหลงประโยชน 
ระดับหมูบาน ระดับตําบล และระดับเครือขาย 
   ๒.๒)วิเคราะหปญหาและความตองการของ
การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในแตละกลุม
ประชากรเปาหมาย (อายุระหวาง ๕๐-๕๙ ป
และ ๖๐ ปขึ้นไป) 

        

   ๒.๓.)วางแผน ออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งครอบคลุม ๖ ชุด
กิจกรรม เพื่อหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรม
เสริมความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น 
           (๑) การพัฒนาศักยภาพ 

- โรงเรียนผูสูงอายุ 
- ศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาวท่ี
มีภาวะพึ่งพิง 
- ฝ ก อ บ รม ก ารดู ก ารดู แ ล
ต น เอ ง เบื้ อ ง ต น แ ล ะดู แ ล
ผูสูงอายุในครอบครัว 

           (๒) การพัฒนาสภาวะแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอสุขภาพผูสูงอายุ  

- จัดกิจกรรมหมูบานปลอด
ขยะเพื่อ 

        



 ๔๐ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ
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าร

หล
ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
น 

สงเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน 
- จัดกิจกรรมการปลูกตนไม
เพื่อ 

ทดแทนทรัพยากรปาไมท่ีถูกทําลาย และเพื่อ
ลดสภาวะโลกรอน 

- ศูนยพักพิงผูสูงอายุตําบล  
- จัดตั้งลานกีฬาเพื่อการออก
กําลังกายผูสูงอาย ุ

           (๓) การพัฒนาระบบบริการ  
- จัดบริการรับ-สง ผูสูงอายุใน
การ 

เดินทางเม่ือมีเหตุจําเปน 
- จัดตั้งศูนยกายอุปกรณในพื้นท่ี 

เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีดอยโอกาสไดรับบริการตาม
ความจําเปนอยางเทาเทียม 

- จั ด ช อ งท างด ว น ใน การรับ
บริการท่ีเทศบาลตําบล  

           (๔) การจัดตั้ งกองทุนหรือ จัด ให มี
สวัสดิการชวยเหลือกัน  

- จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อ
ผูสูงอาย ุ
- จัดตั้งธนาคารสวัสดิการเพื่อ
สงเสริม 



 ๔๑ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ
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ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
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การออมของผูสูงอาย ุ
- จัดตั้งรานคาสวัสดิการผูสงูอาย ุ
เพื่อ 

จําหนายผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ 
           (๕)การพัฒนาและนําใชขอมูลในการ
สงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอายุ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน  
ฐานขอมูลผูสูงอายุใหเปนปจจุบัน 

- จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก า ร เรี ย น รู
อินเตอรเน็ต 

สําหรับผูสูงอายุ 
      (๖) การพัฒนากฎ กติการะเบียบ แนว
ปฏิบัติ เพื่อหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริม
ความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น 

- จัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ 
ผูสูงอายุเพื่อพัฒนากิจกรรมของผูสูงอายุใน
ตําบล 

- กําหนดแผนยุทธศาสตรท่ีมาจาก
ความ 

ตองการของผู สู งอายุและสอดค ลองกับ
นโยบายผูสูงอายุของรัฐบาล 
    ๒.๔) กําหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาท่ี
สําหรับกลุมผูปฏิบัติหลักในพื้นท่ี ไดแก อปท. 

        



 ๔๒ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
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ผูด
ําเนิ
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ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
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ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ ศูนยพัฒนาครอบครัว รพ.สต. 
อาสาสมัครและทุนทางสังคมตาง ๆในชุมชน 
๒.๒ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
ระบบการดูแล 
ผูสูงอายุ 

        

๑) พัฒนาแหลงเรียนรูในพื้นท่ี เชน 
         (๑) โรงเรียนผูสูงอายุ 
         (๒)ศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาวท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง 
         (๓)กองทุนการออมเพื่อผูสูงอายุ 
         (๔) รานคาสวัสดิการผูสูงอาย ุ

        

๒) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ี ซึ่ง
ครอบคลุม ๖ ชุดกิจกรรม ไดแก   
           (๑) การพัฒนาศักยภาพ 
                - โรงเรียนผูสูงอายุ 
                - ศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาวท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 
                - ฝกอบรมการดูการดูแลตนเอง
เบื้องตนและดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 
           (๒) การพัฒนาสภาวะแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอสุขภาพผูสูงอายุ  
                 - จัดกิจกรรมหมูบานปลอดขยะ

        



 ๔๓ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร
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เนิ
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ผูด
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ผูส
นับ

สนุ
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เพื่อสงเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน 
                - จัดกิจกรรมการปลูกตนไม เพื่อ
ทดแทนทรัพยากรปาไมท่ีถูกทําลาย และเพื่อ
ลดสภาวะโลกรอน 
                - ศูนยพักพิงผูสูงอายุตําบล  
                - จัดตั้งลานกีฬาเพื่อการออกกําลัง
กายผูสูงอายุ 
           (๓) การพัฒนาระบบบริการ  
               - จัดบริการรับ-สง ผูสูงอายุในการ
เดินทางเม่ือมีเหตุจําเปน 
               - จัดตั้งศูนยกายอุปกรณ ในพื้นท่ี
เพื่อใหผูสูงอายุท่ีดอยโอกาสไดรับบริการตาม
ความจําเปนอยางเทาเทียม 
               - จัดชองทางดวนในการรับบริการท่ี
อบต. หรือเทศบาล  
           (๔) การจัดตั้ งกองทุนหรือ จัด ให มี
สวัสดิการชวยเหลือกัน  
                  - จัดตั้ งกองทุนสวัสดิการเพื่ อ
ผูสูงอายุ 
                  - จัดตั้งธนาคารสวัสดิการเพื่อ
สงเสริมการออมของผูสูงอายุ 
                  - จัดตั้งรานคาสวัสดิการผูสูงอายุ 
เพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ 



 ๔๔ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ

นก
าร

หล
ัก 

ผูร
วม
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สนุ
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           (๕)การพัฒนาและนําใชขอมูลในการ
สงเสริมแกไข/จัดการปญหาผูสูงอาย ุ
                - พัฒ นาระบบฐานขอมูลชุมชน 
ฐานขอมูลผูสูงอายุใหเปนปจจุบัน 
                - จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก า ร เรี ย น รู
อินเตอรเน็ตสําหรับผูสูงอายุ 

  (๖) การพัฒนากฎ กติการะเบียบ 
แนวปฏิบัติ เพื่อหนุน 

เสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความเขมแข็ง
ชุมชนทองถิ่น 
                - จัดตั้ ง เวทีแลกเป ลี่ ยน เรียนรู
สํ าหรับผู สู งอายุ เพื่ อพัฒ นากิจกรรมของ
ผูสูงอายุในตําบล 
                - กําหนดแผนยุทธศาสตรท่ีมาจาก
ความตองการของผูสูงอายุและสอดคลองกับ
นโยบายผูสูงอายุของรัฐบาล 
๒.๓ การสรุปบทเรียนและทบทวนการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ 

        

๑) ประชุมสรุปบทเรียนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุ 
 

        



 ๔๕ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ

นก
าร

หล
ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
น 

๒ ) จัดกระบวนการเรียนรูภายในและจัดทํา
หลักสูตรการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ี 

        

๓ .ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
สาธารณะเพื่อการพัฒนาระบบ
การดู แลผู สู งอ ายุ โดยชุ มชน
ทองถิ่น 

๑) เขารวมเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จัดการความรู และพัฒนาขอเสนอนโยบาย
สาธารณะในระดับชาติ เชน เวทีฟนพลัง เวที
งานเชิงประเด็น  เปนตน 

        

๒) นําเสนอชุดความรูจากการถอดบทเรียนการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ี 

        

๓) จัดทําหลักสูตรการเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

        

๔) รณรงคการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
พื้นท่ี และ รวมกับเครือขาย 

        

๕) รวมพัฒนาขอเสนอนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดย
ชุมชน และรวมจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นท่ี 
และระดับเครือขาย 

        



 ๔๖ 

กิจกรรม กิจกรรมยอย 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

ผูดําเนินการ(ระบุ) 

ระบุระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลผลิตและ
ผลลัพธท่ีปรากฏใน

ระยะนี้ 
(ตามรายกิจกรรม) 

ดํา
เนิ

นก
าร

แล
ว 

กํา
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

รอ
ดํา

เนิ
นก

าร
 

ผูด
ําเนิ

นก
าร

หล
ัก 

ผูร
วม

 

ผูส
นับ

สนุ
น 

๖)ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการใน
พื้นท่ี 

        

๗)จัดการเรียนรู กลไกในพื้นท่ี         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๗ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๔.๒ สอบทาน ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดภาพรวมของชุดโครงการ ในรอบระยะเวลาท่ีผานมา 
คําชีแ้จง สรุปผลการดําเนินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด เทียบเคียงกับเปาหมายในแตละตัวชี้วัด ในงวดงานท่ีรายงาน    

ชุดกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ 

ตัวชี้วัดปท่ี  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 รอยละของ

ตัวชี้วัดท่ี
ดําเนินการได 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ 
งวด(ป)ท่ี...... 
วัน/เดือน/ป

............ 
๑. การพัฒนาศักยภาพ ๑) เกิดคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการดูแล

ผูสูงอายุตําบลอยางย่ังยืน      

๒) พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ ตามเกณฑของ ศพอส.เปนอยาง
ต่ํา โดยดําเนินการดังน้ี 

    (๑) เพ่ิมจํานวนผูสูงอายุ ท่ี เขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน
ผูสูงอายุอยางนอยรอยละ ๒๐ ตอป 

    (๒) มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชนทองถ่ิน 

    

๓) ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวไดรับการพัฒนาทักษะการดูแล
ผูสูงอายุ อยางนอยหมูบานละ ๑๐ ครัวเรือน (๙ หมูบาน) ๔๕ ๔๕   

๔) พัฒนาชมรมผูสูงอายุ ครอบคลุมทุกหมูบาน โดยจะเพ่ิม
จํานวนสมาชิกใหครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
    

๕) เพ่ิมขีดความสามารถของอาสาสมัคร ใหมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ (care giver)ในการดูแลผูสูงอายุ อยางนอยรอยละ ๑๐ 
ของอาสาสมัครในหมูบาน/ชุมชน (ปจจุบันมี CG จํานวน ๑๘ คน)  

๑ คน 
 

๑ คน 
 

  

๖) เกิดผูสูงอายุท่ีมีบทบาทในการทําหนาท่ีเปนผู นําการ
เปลี่ยนแปลง อยางนอยหมูบานละ ๒ คน (๙ หมูบาน) 

๙ คน 
 

๙ คน 
 

  

๗) พัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีหนุนเสริมระบบการดูแลผูสูงอายุ 
โดยมีจํานวน ๔ แหลงเรียนรู ดังน้ี 

๒ 
แหลง 

๒ 
แหลง 

  



 ๔๘ 

ชุดกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ 

ตัวชี้วัดปท่ี  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 รอยละของ

ตัวชี้วัดท่ี
ดําเนินการได 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ 
งวด(ป)ท่ี...... 
วัน/เดือน/ป

............ 
- โรงเรียนผูสูงอายุ 
- ศูนยดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 
- กองทุนการออมเพ่ือผูสูงอายุระยะยาว 
- รานคาสวัสดิการผูสูงอายุ 

  

๘) พัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
(ศพอส.) ตามหลักเกณฑของกรมกิจการผูสูงอายุ พัฒนางานและ
กิจกรรมใหเปนนวัตกรรมของตําบล 

    

๙) พัฒนาศูนยพัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตามหลักเกณฑของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย พัฒนางาน
กิจกรรมกรรมใหเปนนวัตกรรมของตําบล 

    

๒. การพัฒนา
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
ผูสูงอายุ 

๑๐) ลดจํานวนของผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ําในพ้ืนท่ีอยางนอยรอย
ละ ๕๐ (จํานวนผูสูงอายุท่ีมีรายไดต่ําท้ังหมด  ๑๔๔ คน) 

๓๖ คน  ๓๖ คน    

๑๑) มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพในโรงเรียนผูสูงอายุหรือชมรม
ผูสูงอายุ สําหรับกลุมผูสูงอายุท่ีตองการลดรายจาย เพ่ิมรายได 

    

๑๒) ปรับโครงสรางทางกายภาพของหนวยงาน หรือปรับปรุง
ระบบบริการของหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหเอ้ือตอตอการเขาถึงของ
ผูสูงอายุ อยางนอย ๒ กรณี 

๑ กรณี ๑ กรณี   

๓. การพัฒนาระบบ
บริการ 

๑๓) สนับสนุนใหมีการจัดบริการดูแลผูสูงอายุในเวลากลางวัน
(Day care)ไมนอยกวา รอยละ ๕๐ ของจํานวนผูสูงอายุท่ีตองการ
การดูแล (ผูสูงอายุท่ีปวยติดบานติดเตียง) 

๒๒ คน 
(รอยละ ๑๐๐) 

 

๒๒ คน 
(รอยละ ๑๐๐) 

 

  



 ๔๙ 

ชุดกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ 

ตัวชี้วัดปท่ี  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 รอยละของ

ตัวชี้วัดท่ี
ดําเนินการได 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ 
งวด(ป)ท่ี...... 
วัน/เดือน/ป

............ 
๑๔) มีศูนยบริการหรือศูนยประสาน ใหยืมอุปกรณจําเปนใน

การดูแลผูสูงอายุ เชน เตียงลม เตียงปรับระดับได รถเข็น เกาอ้ี ไม
เทา รองเทา ถังออกซิเจน เปนตน 

    

๔. การจัดต้ังกองทุน
หรือจัดใหมีสวัสดิการ
ชวยเหลือกัน 

๑๕) จัดตั้งธนาคารความดีในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ท่ีหนุนเสริม
ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยจัดต้ังใหมีการดําเนินงาน กระจายการ
ดําเนินการใหครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน ๙ หมูบาน 

    

๑๖) มีกองทุน หรือองคกรการเงินท่ีสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของกองทุนท่ีมีการดําเนินการในพ้ืนท่ี 

๔  
กองทุน 

 

๔ 
กองทุน 

 

  

๑๗) มีโครงการท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ ไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตําบล ภายในงบประมาณไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ 

    

๕. การพัฒนาและนําใช
ขอมูลในการสงเสริม
แกไข/จัดการปญหา
ผูสูงอายุ 

๑๘) เกิดนวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุจากการนําใชขอมูล 
อยางนอย ๓ รูปธรรม จาก ๖ ชุดกิจกรรมในการดูแลผูสงูอายุ 

 
๑ เรื่อง 

 
๒ เรื่อง   

๑๙) เกิดการทบทวนปรับปรุงขอมูล TCNAP / RECAP และ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ     

๖. การมีกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติเพื่อหนุน
เสริมการดําเนิน
กิจกรรมเสริมความ

๒๐) เกิดการบรรจุโครงการ และกจิกรรมสอดคลองกับ 
ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ ในเทศบัญญัติ อยางนอยป
ละ ๒ โครงการ 
 

๒ โครงการ ๒ โครงการ   



 ๕๐ 

ชุดกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ 

ตัวชี้วัดปท่ี  
ผลการ

ดําเนินงาน 
 รอยละของ

ตัวชี้วัดท่ี
ดําเนินการได 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ 
งวด(ป)ท่ี...... 
วัน/เดือน/ป

............ 
เขมแข็งชุมชนทองถิ่น ๒๑) มีการประกาศ หรือการลงนามความรวมมือ รวมกันใน

พ้ืนท่ีดานการดูแลผูสูงอายุ     

๗.ตัวชี้วัดเฉพาะ ๒๒) มีหลักสูตรการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น ๑ หลักสูตร    

 
 
 
 
 



 ๕๑ 

ตารางปฏิบัติการท่ี ๔.๓ องคประกอบการจัดทํารายงานความกาวหนา 

คําชีแ้จง ทําความเขาใจองคประกอบงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ 

 หัวขอ  รายละเอียด/เนือ้หา ท่ีมาของขอมูล 

๑.เอกสารนาํสง ๑. หนังสือนําสงออกโดย อปท.เจาของโครงการ 
ถึงสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สํานักสุขภาวะชุมชน (สาํนัก ๓) 

 

๒. เลมรายงานความกาวหนา  

๓.เอกสารรายงานการเงินโครงการ  

๒.องคประกอบเลมรายงาน 
๑) ปก - รายงานความกาวหนาโครงการศูนยเรยีนรู

ดานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 
(ศรร.)ช่ืออปท....... 

- งวดท่ี................ 
- (ระหวางเดอืน-เดือน ป) 
- ใสโลโก สสส. อปท. ศวช. 

 

๒) คํานํา   
๓) สารบัญ   
๔) สวนท่ี ๑ บทสรุป
ผูบริหาร 

๑. ขอมูลเบื้องตน ประกอบดวยช่ือโครงการ 
รหัสโครงการผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาโครงการวัตถุประสงคโครงการ
ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดภาพรวมของ
ชุดโครงการ 

๒. สถานการณในการดําเนินงานในภาพรวม 
๓. วัตถุประสงคของโครงการและการ

ดําเนินงานและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ประมวลขอมูลโครงการยอย
ปฏิบัติการเขียนสรุปภาพรวมของ
การดําเนนิงานท้ังชุดโครงการ มี
ความยาวไมนอยกวา ๒ หนา ไม
เกิน ๓ หนา 

๕) สวนท่ี ๒ ภาพรวม
การดําเนินโครงการ 

๑. สรุปภาพรวมของการดําเนินโครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 

๑. เขียนบรรยายในภาพรวมการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุในรอบรายงาน  
จากการทบทวนการดําเนนิใน
ตารางท่ี ๔.๑   

๒. นําใชตารางท่ี ๔.๑   
ประกอบการนําเสนอ 

๖) สวนท่ี ๓ ผลการ
ดําเนินงานในระยะเวลา
ท่ีผานมา 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต
ผลลัพธและตัวช้ีวดั 

นําใชตารางท่ี ๔.๒ 

๖) สวนท่ี ๔ แผนการ
ดําเนินงานและ
งบประมาณในระยะ

ตารางแผนการดําเนินงานและงบประมาณใน
ระยะถัดไป 

ปรบัตารางท่ี ๔.๒ โดยเพ่ิมเปน
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะดําเนนิการ
และงบประมาณท่ีคาดวาจะใชใน



 ๕๒ 

 หัวขอ  รายละเอียด/เนือ้หา ท่ีมาของขอมูล 

ถัดไป ระยะถัดไป 
๗) ภาคผนวก ภาคผนวก ก เอกสารแนบ เชน ขอเสนอ 

โครงการกิจกรรม ภาพกิจกรรมการดําเนนิงาน 
 

 



 
 

๕๓ 

ภาคผนวก ก 
๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุจําแนกตามงาน กิจกรรม ตามความจําเปนในการดูแลผูสูงอายุ๑ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑. การพัฒนาศักยภาพ  

๑) สนับสนุนการจดัต้ังโรงเรียนผูสงูอายุ และมี
หลักสูตรการเรียนรู ครอบคลุมการเรียนรูดาน
สุขภาพ เชน การประเมินสมรรถนะของผูสูงอายุ 
การฝกผูสูงอายุใหดูแลตนเอง การยืดเหยียด
กลามเนือ้ การออกกําลังกาย ราํไมพลอง โยคะ รํา
วงพ้ืนบาน เปนตน ดานจิตใจ เชน การฝกสมาธิ 
สวดมนต สันทนาการ เปนตน ดานอาชีพ ไดแก การ
เสริมทักษะอาชีพเพ่ือสรางรายได การทําอาหารและ
การทําผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพสําหรบัผูสูงอายุ  และ
การเรียนรูอืน่ๆ เชน การใชคอมพิวเตอร  การสื่อสาร
ดวยเทคโนโลยี ไลน เฟสบุค  การฝกทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ ความรูเรือ่งสิทธิ เปนตน 

๑.๑. จัดต้ังโรงเรียนผูสงูอายุ ใหผูสงูอายุ หรือผูเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ(๕๐-๕๙ ป)เขาเรียนรู เรื่องการดูแล
สุขภาพ การทํากิจกรรมรวมกัน การพบปะพูดคยุ การเรยีนรูเรือ่งอื่นๆ เชน การใชคอมพิวเตอร  การ
สื่อสารดวยเทคโนโลยี ไลน เฟสบุค  การฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ ความรูเรื่องสิทธิ เปนตน อาจ
กําหนดชวงเวลาดําเนินการ เชน ทํารายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา 

๑.๒. สนับสนุนใหโรงเรยีนผูสูงอายุ มหีลักสูตร ตารางเรียนรู ใหผูสูงอายุมีอิสระเลอืกเรียนไดตามอัธยาศัย 
โดยกําหนดเรื่อง ชวงเวลา และสื่อสารใหผูสูงอายเุขาใจ และเลอืกเขาเรียนไดตามอิสระ และความ
สนใจ 

๑.๓. สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุท่ีมคีวามเช่ียวชาญ เปนวิทยากร จดัการเรยีนรูในโรงเรยีน เชน จัดเรียนรู
จากภูมิปญญา สานตะกรา  ออกแบบลายผาไหม เพาะพันธุกลาไม ทอเสื่อ ทําไมกวาด  เปนตน   

๑.๔. สนับสนุนใหผูสอนท่ีมาจากหนวยงาน องคกรในชุมชน จัดการเรียนรูตามความชํานาญ เชน พยาบาล
จากรพ.สต. ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ ฝกทักษะ บริหารสมอง นักโภชนากร สอนเรือ่งอาหารท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ กศน. ฝกทักษะอาชีพเสริม เปนตน 

๑.๕. สนับสนุนใหแหลงเรียนรูในชมุชน จัดการเรยีนรูสําหรบัผูสูงอายุในโรงเรยีน  เชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนยวฒันธรรมทองถ่ิน มัสยิด ครสิตจักร ศูนยพันธุกรรมขาว พืช สัตว  เปนตน 

๑.๖. สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุมทําอาสา เพ่ืองานสาธารณะเชน การทําความสะอาดวดั โรงเรียน ศาลา
กลางบาน ถนนในหมูบาน การปรบัปรุงท่ีสาธารณะทําแปลงปลูกผักรวม  ทํานารวม จัดการขยะเปน
ตน  

๑.๗. จัดรูปแบบการเรียนรูท่ีใหผูสงูอายุเขาเรยีนไดตลอด ไมจํากัดเวลา การแตงกาย เชน เขาเรยีนไดใน
วันท่ีสะดวก  สนับสนุนการเดนิทาง หลักสูตรเรยีนรูอิสระ เลือกเรียนไดตามอัธยาศัย เปนตน 

๑.๘. อื่นๆ..... 
๒) สนับสนุนการจดัต้ังชมรมผูสูงอายุ ทําหนาท่ีชวยเหลือ 

ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผูสงูอายุครอบคลุมทุก
ดาน ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดลอม 
และสุขภาพ 

๒.๑ สนับสนุนใหมีการระดมแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชน จัดทําแผนงานจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ และกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตอเนือ่ง 

๒.๒ สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรมตอเนือ่งในการรวมแกนนาํท่ีเปนผูสูงอายุต้ังกองทุนชวยเหลือกัน
เมื่อปวย ตาย  

                                                           
๑ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๔พ.ค. ๖๐ ปรับเปน ๔๐งานและกิจกรรม  



 
 

๕๔ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒.๓ สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุ สนบัสนนุใหผูสูงอายุมาพบปะ รวมกลุม ทํากิจกรรมรวมกัน เชน สวดมนต 

นั่งสมาธิ ออกกําลังกาย ตรวจสขุภาพ เปนตน 
๒.๔ สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุจัดทําขอมูลผูสูงอายคุรอบคลมุทุกภาวะสุขภาพ  
๒.๕ สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุทําหนาท่ีประสานหนวยงานองคกร ภายในและภายนอก เพ่ือการชวยเหลอื

ผูสูงอายุท่ีทุกขยาก ปวยซบัซอน ติดบาน ติดเตียง 
๒.๖ สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุ เปนหนวยสนบัสนุนการฝกทักษะอาชีพแกผูสูงอายุ รวมถึงเปนแหลงรวม

ผลผลิต กระจายสูตลาดท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
๒.๗ สนับสนุนใหมีแหลงท่ีต้ังของชมรมผูสูงอายุ เพ่ือเปนศูนยกลาง ประสานงาน กิจกรรม และศูนยรวม

ขอมูลทุกดาน รวมถึงการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ เปนตน 
๒.๘ อื่นๆ.... 

๓) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ และการดําเนนิกิจกรรม
กลุมอาสาสมคัรตางๆ ในชมุชน ใหการดูแลชวยเหลอื
ผูสูงอายุในลักษณะท่ีแตกตางกันครอบคลมุปญหา
และความตองการ และทุกสภาวะสุขภาพ  
 

๓.๑ สนับสนุนใหจัดการ ฝกอบรม และ สนับสนนุ กลุมอปพร. ใหสามารถประเมนิ ภาวะฉุกเฉนิ และใหการ
ชวยเหลือเคลื่อนยายผูสูงอายไุดถูกตอง เหมาะสม เชน หกลม กระดูกหัก หมดสติ เปนตน และสามารถ
ชวยเหลือเบื้องตน เคลือ่นยายไดอยางถูกวิธี  

๓.๒ สนับสนุนการฝกอบรมกลุม อสม. ใหสามารถประเมนิภาวะสุขภาพ ความสามารถในการชวยเหลือ
ตัวเองของผูสงูอายุ การตรวจคดักรองเบาหวาน ความดันโลหติสูง การประเมินภาวะฉุกเฉนิเชน หมด
สติ น้ําตาลในเลือดตํ่า กระดูกหกั แขนขาออนแรง เปนตน   

๓.๓ สนับสนุนฝกอบรม กลุมอพม.ในการเฝาระวัง ชวยเหลอื กรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดในผูสูงอายุ เชน ถูกทํา
ราย ทารุณ ทอดท้ิง เปนตน และสามารถประสานการชวยเหลือ สงตอ ไดเหมาะสม 

๓.๔ สนับสนุนฝกอบรมใหกลุมเด็ก เยาวชน วัยรุน เปนอาสาสมคัรเยี่ยมบาน ชวยเหลือผูสงูอาย ุ
๓.๕ สนับสนุนกลุมจิตอาสาในชมุชนใหการชวยเหลือครอบครวั ผูสูงอายุท่ียากไร ขาดแคลน เจ็บปวยติด

เตียง เปนตน ดวยการเยี่ยมบาน ประสานจัดสิ่งของท่ีจําเปนให ประสานหนวยงานเก่ียวของชวยเหลือ 
๓.๖ สนับสนุนการฝกอบรม และสนบัสนนุกลุมอาสากูชีพใหสามารถชวยเหลือฉุกเฉินผูสูงอายุไดรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพทันเวลา ลดความพิการภาระการดูแลระยะยาวในครอบครัว ชุมชน 
๓.๗ สนับสนุนอาสาสมัครท่ีเปนผูสูงอายุ เปนผูนํารวมกลุมจดักิจกรรม พบปะ เรียนรู แลกเปลี่ยนการดูแล

สุขภาพ การเฝาระวังอาการท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ฝกทักษะอาชพีเสริม เปนตน 
๓.๘ สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมคัรดูแลผูสูงอายุ(อผส.) เพ่ือใหมีความรูเขาใจความเสือ่มตามวยั เชน 

การจัดหาอาหารใหปลอดภัยและสอดคลองกับความตองการตามวัยและโรค การใหการดูแลชวยเหลือ
ตามสภาพท้ังในภาวะปกติและฉกุเฉิน 

๓.๙ สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมคัรในการสนบัสนุนกิจกรรมกลุมสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ เชน 
กลุมออกกําลังกายไมพอง กลุมรําวงยอนยุค กลุมเตนลีลาศ กลุมบาสโลป เปนตน 



 
 

๕๕ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓.๑๐ สนับสนุนใหจัดทําคูมอื แนวทางใหการชวยเหลือผูสูงอายุ สําหรับอาสาสมัครในชุมชน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการประเมนิ ตัดสินใจ ในการชวยเหลอื สงตอ ในระดับชุมชน 
๓.๑๑ อื่นๆ..... 

๔) เพ่ิมจํานวนผูดูแลชวยเหลือท้ังท่ีเปนอาสาสมัครและ
ภาควิชาชีพ  

๔.๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ินสนับสนุนการเรยีนเพ่ิมเติมเฉพาะดานการดูแลผูสูงอายุ เชน 
การบรบิาลผูสูงอายุ ผูชวยพยาบาล  ผูดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

๔.๒ สนับสนุนใหอาสาสมัครผูท่ีผานการอบรมเฉพาะทางดานการดแูลผูสูงอายุ ใหเปนวิทยากรในการ
ถายทอดความรูแกอาสาสมคัรดานสุขภาพ หรอืผูสนใจ และวางแผนการดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง 
เจ็บปวยซับซอน เปนตน 

๔.๓ สนับสนุนใหมเีครอืขายการดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายุท่ีเจ็บปวย ทุกขยาก ไรท่ีอยู ถูกกระทํารุนแรง เชน 
การชวยเหลือผูสูงอายุถูกทํารายโดยมีผูรวมดําเนินการ ไดแก พยาบาล พมจ. บานพักหญิง ตํารวจ อส
ม. กศน. ผูบรหิารทองถ่ิน เปนตน 

๔.๔ สนับสนุนการฝกอบรมการดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายุ ในกลุมผูนําทองท่ี ทองถ่ิน อาสาสมัครอื่นๆ เชน อป
พร. อพม. ตํารวจบาน เปนตน 

๔.๕ อื่นๆ......... 
๕) จัดใหมีการคนหา และสนบัสนนุใหผูสูงอายุท่ีมคีวาม

เช่ียวชาญ เปนผูนําในดานตางๆ อาทิเชน ดาน
วัฒนธรรม หัตถกรรมและงานฝมือ ความเช่ือและ
พิธีกรรม การดูแลสุขภาพทางเลือก ขับรองและดนตรี
ผูนําดานความคดิ การประสานงานชุมชน เปนตน ให
เปนวิทยากรถายทอด หรือจัดการเรียนรูในรปูแบบ
ตางๆ เชน สอนในโรงเรยีนผูสูงอาย ุสอนในศูนย
พัฒนาเด็กฯ สอนในโรงเรียน สอนกลุมอาสาสมัคร 
และเยาวชนในชุมชน เปนตน 

๕.๑ สนับสนุนใหมีการคนหาอาสาผูสูงอายุท่ีเปน ปราชญ อดีตนํา  ขาราชการบํานาญมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ ชุมชนใหการยอมรบั มาเปนวิทยากร จัดการเรียนรูในโรงเรียน  

๕.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีเปนปราชญ มีความเช่ียวชาญเฉพาะเรือ่ง จัดการเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หรือจดัการเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชนในชมุชน เชน สอนและฝกเด็กปฐมวัยปนตุกตาดินเผา  ทํา
สิ่งประดิษฐ ของเลนจากใบจาก ใบตอง สอนเด็กและเยาวชนทําปุยชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ เปนตน 

๕.๓ สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนวิทยากรฝกอบรม และสาธิตในโรงเรยีน เชน การทําแปลงเกษตรผสมผสาน 
ปลูกผักปลอดสารพิษ ฝกทําพานบายศรี อานอักษรใบลาน นวดแผนไทย เปนตน 

๕.๔ สนับสนุนใหเปนวิทยากร สอนในโรงเรียนผูสูงอายุ ตามความชํานาญ 
๕.๕ สนับสนุนใหเปนวิทยากรสอนอาสาสมัครกลุมตางๆ ในชุมชน เชน สอนเรื่องการดูแลสุขภาพดวยการใช

สมุนไพร การดแูลหลงัคลอดสําหรบั อสม. การทํางานฝมือ สิ่งประดษิฐจากวัสดุพ้ืนบานสําหรบักลุม
แมบาน เปนตน 

๕.๖ อื่นๆ....... 
๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือพัฒนา

ทักษะอื่นๆเพ่ิมเติม สําหรับผูสูงอายุครอบคลุมดาน
รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสงัคม 

๖.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายมุีโอกาสมารวมกลุมทํากิจกรรมทางศาสนา เชนมาวัด สวดมนต นั่งสมาธิ จําศีล 
เปนตน 

๖.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุม ทํากิจกรรมเรียนรูการจัดเมนู การปรุงอาหารท่ีใชวัตถุดิบในชุมชนสําหรบั
ผูสูงอายุ  



 
 

๕๖ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๖.๓ สนับสนุนการจดักิจกรรมเชิดชู แสดงความรักเคารพตอผูสูงอายุในวันสําคัญ หรอืโอกาสพิเศษ เชน รด

น้ําดําหัวผูสูงอายุ ประกาศเกียรติคุณแมดเีดน พอดเีดน คนดีศรีสังคม ขอพรปใหมผูสูงวัย เปนตน และ
สนับสนุนใหมีแกนนําผูสูงอายุรวมออกแบบกิจกรรม หรือรวมการดําเนนิการดวย 

๖.๔ สนับสนุนใหมีกิจกรรมการประกวด ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุท้ังระดับคุคล กลุม  เชน ประกวดผูสูงอายุ
ฟนดี สูงวัยใสใจสขุภาพ การแสดงรําวงยอนยุค เตนลีลาศ เตนแอโรบิค รําวงกงกา รําไมพอง เปนตน 

๖.๕ สนับสนุนใหผูสูงอายมุีโอกาสเดนิทางทองเท่ียว ไปเรยีนรูตามสถานท่ีตาง เชน  ไหวพระทําบุญ ๙ วัด 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  นั่งรถไฟทองธรรมชาติ ดูภาพยนตรองคาราโอเกะ เปนตน 

๖.๖ สนับสนุนใหอาสาสมัคร ผูนํา วยัทํางาน วัยรุน ผูสูงอายุ ทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันในวันสาํคัญ เชน 
กีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุในวันปใหมโดยใหบุตร หลานเขารวมเปนทีม  แขงฟุตบอล ๓ วัย ๔๐๐ ป  เปนตน 

๖.๗ อื่นๆ..... 
๗) ผลักดันกลุม แหลงเรียนรู ท่ีมีรายไดรวมสมทบทุน

สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจของ
ผูสูงอายุ เชน กลุมปุยชีวภาพ สนับสนุนปุยสําหรับ
ใหผูสูงอายปุลูกผักสวนครัว กลุมคัดแยกขยะ 
สนับสนุนวัสดุในการประดิษฐสิง่ของใหกับกลุม
ผูสูงอายุเพ่ือสรางรายได  เปนตน 

๗.๑ สนับสนุนใหกลุมปุยชีวภาพ ใหปุยฟรีสําหรบักลุมผูสูงอายุท่ีปลูกผักปลอดสารพิษ หรือสนับสนุนใหผลิต
ปุยใชเอง เปนตน  

๗.๒ สนับสนุนใหกลุมคัดแยกขยะ คดัขยะรีไซเคิลใหกลุมผูสูงอายุ นาํไปผลิตเปนสิ่งของ เครือ่งใช ของเลน
เด็ก เปนตน 

๗.๓ ผลักดันใหกลุมวิสาหกิจ กลุมอาชีพท่ีมีขยะท่ีรีไซเคิลเหลือจากการผลิต นําขยะมาเปนทุนต้ังกองบุญเพ่ือ
ผูสูงอาย ุ

๗.๔ สนับสนุนใหกลุมอาชีพ จางงานผูสูงอายุชวยงานกลุม เชน คัดแยกผลิตภัณฑ ทําพรมเช็ดเทา บรรจุกอน
เชื้อเห็ด แยกขนาดหนอไมฝรัง่ เปนตน 

๗.๕ สนับสนุนใหตลาดนัดชุมชน จัดโซนขายอาหาร ขายสินคาสําหรบัผูสูงอายุท่ีมีผลผลิตเพ่ือจําหนาย 
๗.๖ อื่นๆ......... 

๘) สนับสนุนใหผูสูงอายเุขาเปนสมาชิกกลุมอาชีพเพ่ือ
สรางรายได เชน กลุมผลิตอาหารแปรรูป กลุมอาชีพ
ตางๆ กลุมทอผาพ้ืนเมอืง การรวมกลุมทํา
ดอกไมจนัทน กลุมน้ําพริกหนุม สานตะกรา เลี้ยง
กบ เพาะเหด็ เลี้ยงปลา เปนตน 

๘.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายเุขาเปนสมาชิกกลุมอาชีพ เชน ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมทอผาพ้ืนเมือง กลุมทํา
ดอกไมจนัทน กลุมน้ําพริกหนุม สานตะกรา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เปนตน 

๘.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุม อาชีพเสริม เชน กลุมทําลูกประคบสมนุไพร กลุมทํายาหมองน้าํ น้ํายา
เอนกประสงค กลุมทําไมกวาด กลุมทอผาไหม ทอผาฝาย เปนตน 

๘.๓ อื่นๆ......... 
๙) ฝกอบรมผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุ ใหมี

ความรูและทักษะในการดูแลตนเองไดตามภาวะ
สุขภาพ เชน การสงเสริมสขุภาพโดยการออกกําลงั
กายตามสภาพรางกาย การรบัประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ฝกสมองปองกันและฟนฟูการเสื่อมตามวัย 

๙.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายเุขารบัการฝกอบรม ทักษะในการดูแลตนเองไดตามภาวะสุขภาพ เชน การออก
กําลังกาย  การรับประทานอาหาร การปองกันและฟนฟู ความเสื่อมตามวัย การดูแลสุขภาพจติ เชน 
การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรีบําบัด ธรรมะบําบัด เปนตน และเฝาระวังความปลอดภัยในบาน 
นอกบาน และการเตรยีมตัวเขาสูวัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอนตาย เปนตน 

๙.๒ สนับสนุนใหผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ เขารับการฝกทักษะ การเรยีนรูการเปลีย่นแปลงในวัยผูสูงอายุ เชน



 
 

๕๗ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
การผอนคลายดูแลสุขภาพจิต การฝกเดนินั่งให
ปลอดภัยปองกัน การหกลมในบานนอกบาน การ
สื่อสาร การดูแลดานจิตใจ การเตรียมตัวกอนตาย 
เปนตน 

ภาวะสุขภาพ การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหาร การปองกันและฟนฟู ความเสื่อมตามวยั การ
ดูแลสุขภาพจิต เชน การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรบีําบัด ธรรมะบําบดั เปนตน และเฝาระวังความ
ปลอดภัยในบาน นอกบาน และการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอนตาย เปนตน 

๙.๓ สนับสนุนใหผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ เปนอาสาสมคัรดูแลผูสงูอายุ เพ่ือเตรียมตัว และเขาใจสภาพ และ
ปญหาของผูสูงอาย ุ

๙.๔ อื่นๆ..... 
๑๐) ฝกคนในครอบครัวผูสูงอายุใหเขาใจความเสือ่มตาม

วัย อาทิ สายตาฟนและการดูแลเมื่อปวยเล็กนอย 
ปวยเรื้อรัง ฉุกเฉนิ และระยะสุดทายเพ่ือใหการดูแล
ชวยเหลืออยางถูกตอง เชน การเตรียมอาหารตาม
วัย การพักผอนการเขาใจอารมณความรูสึก 
ความรูสึกมีคุณคาในภาวะปกติและดูแลในยาม
เจ็บปวยเล็กนอย  การปวยเรือ้รังและภาวะฉุกเฉิน
เบื้องตนไดเปนตน 

๑๐.๑ สนับสนุนใหจัดอบรมสมาชิกในครัวเรือนในการดแูลผูสูงอายุ ใหเขาใจความเสื่อมตามวัย เชน สายตา  
ฟน การเตรียมอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ  การจัดสถานท่ีพักผอน การปฐมพยาบาล การ
ชวยเหลือฉุกเฉิน และระยะทาย เปนตน 

๑๐.๒ สนับสนุนให อสม. อผส.สามารถประเมิน และฝกทักษะการดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายสุําหรบัผูดแูลใน
ครัวเรือน ในครัวเรอืนท่ีรบัผิดชอบได 

๑๐.๓ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมการปฐมพยาบาล ชวยเหลอืฉุกเฉนิ สําหรับผูดูแลในครัวเรือนทุกครัวเรอืน 
๑๐.๔ สนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับผูดแูลในครัวเรอืนท่ีมีผูปวย หรือผูสูงอายติุด

เตียง เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการการณ การจัดการกับความเครียด และภาระการดูแล และความ
ตองการการชวยเหลอื สนบัสนนุ  

๑๐.๕ อื่นๆ..... 
๑๑) จัดทําหลักสูตรและคูมือการอบรมผูสูงอายุและ

ผูดูแลตางๆ เชน หลักสูตรและคูมือการดูแลตนเอง 
หลักสูตรและคูมือการดูแลผูสูงอายุท่ีพิการ 
หลักสูตรและคูมือการดูแลผูปวยติดบาน ติดเตียง 
เปนตน 

๑๑.๑ สนับสนุนการจดัทําคูมือการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุเบื้องตนประจําทุกครัวเรอืน 
๑๑.๒ สนับสนุนการจดัทําหลักสูตรและคูมือการดูแลผูสูงอายุท่ีพิการ พิการซ้ําซอน เจ็บปวยซบัซอน เปนตน 
๑๑.๓ แนวทางการประเมินภาวะสขุภาพ และการสงตอสําหรบัผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยติดบาน ติดเตียง และ

ภาวะฉุกเฉิน สําหรบั คนในครัวเรือน  อาสาสมัคร เจาหนาท่ี เปนตน 
๑๑.๔ สนับสนุนการจดัทําคูมือ แนวทางการดูแลผูสูงอายุท่ีคนในชุมชนรวมกันจัดทําเพ่ือใชประสานการดูแล

ชวยเหลือ เชน แนวทางการเรียกใชรถฉุกเฉนิ ๒๔ ช่ัวโมง แนวทางการประสานขอเบิกสวสัดิการ แนว
ทางการสงตอ เปนตน  

๑๑.๕ อื่นๆ..... 
๑๒) ศูนยพัฒนาครอบครัวสนับสนนุการจัดทําขอมูล

ผูสูงอายุท่ียากลําบาก ถูกกระทํารุนแรง ตองการ
ความชวยเหลอื เพ่ือประสานหนวยงาน องคกร ใน
และนอกชุมชนใหการดูแลชวยเหลือ 

๑๒.๑ คณะกรรมการรวมกันจัดทําขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามความสามารถในการชวยเหลือตัวเอง เชน 
ชวยเหลือตัวเองไดดี ชวยเหลือตัวเองไดบาง ตองชวยเหลือดูแลท้ังหมด เปนตน 

๑๒.๒ อาสาสมัครของศพอส. เชน อผส. อสม. อาสาสมัครผูสูงอายุ เปนตน จัดทําขอมูลผูสูงอายุ และผูดูแล
ในครัวเรอืน  จัดทําขอมูลการเจบ็ปวย ขอมูลการประกอบอาชีพ รายได การออม ของผูสูงอายุ เปนตน 

๑๒.๓ อาสาสมัคร คณะกรรมการ คนหาผูสูงอายุท่ีถูกกระทํารนุแรง ยากไร ไรบาน ถูกทําราย เพ่ือเฝาระวัง 
และใหการชวยเหลือ  

๑๒.๔ อื่นๆ........ 



 
 

๕๘ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑๓) สนับสนุนการดําเนนิงานของ ศูนยพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอาย(ุศพอส.) 
 

๑๓.๑ การระดมทุนจากหลายชองทางเพ่ือจัดต้ังกองทุนดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายุ เชน หนวยงานรฐั กลุม
กองทุนการเงินในชุมชน วัด  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน 

๑๓.๒ การจัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแลผูสูงอายุโดยคณะทํางาน ศพอส.ในกลุมผูดูแลผูสูงอายุ สมาชิก
ในครอบครัว อาสาสมคัรดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ผูท่ีเก่ียวของ เปนตน 

๑๓.๓ ฝกอาชีพ สรางรายได เพ่ิมการออม  มีวิทยากรเปนจิตอาสาหรือผูสูงอายุใชวัสดอุุปกรณ ทรัพยากรท่ีมี
อยูในทองถ่ิน หรอื อดีตขาราชการครู รัฐวสิาหกิจ หรือบรษิัทเอกชนท่ีมีความรูความสามารถ มทัีกษะ
ทางอาชีพ อาทิ งานประดษิฐ งานเกษตรกรรม งานดานอาหาร งานซอมเครือ่งใชไฟฟา เปนตน 

๑๓.๔ พัฒนาระบบฐานขอมลูโดยใชคอมพิวเตอร และสามารถใชขอมลูรวมกันจากหลายหนวยงาน เชน 
พมจ. รพ.สต. ศพอส. อผส. อปท.โดยให ศพอส. เปนเจาของและปรบัปรุงฐานขอมลูใหเปนปจจุบัน 

๑๓.๕ อื่นๆ........ 
๑๔) สนับสนุนการจดัทําแผนดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุ

โดย ศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตและสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุ(ศพอส.) ซึ่งอาจสอดคลองกับแผนดาน
ผูสูงอายุของ อปท. หรอืแผนชมรมผูสูงอายุ หรือ
แผนท่ีจัดทําข้ึนพิเศษ หรือ แผนปฏิบัติการของ
หนวยบริการสุขภาพ เปนตน 

๑๔.๑. ศพอส. จัดทําแผนรวมกับอปท.ในการดูแล ชวยเหลือผูสูงอาย ุ
๑๔.๒. ศพอส. เปนเจาภาพสรางความรวมมอืกับ กลุมผูสูงอายุ  ชมรมผูสูงอายุ กลุมอสม. อผส. หนวยงาน

รัฐ อปท. จะทําแผนงาน การดแูลชวยเหลือผูสูงอายุ ของตําบล 
๑๔.๓. อื่นๆ...... 
 

๑๕) สนับสนุนใหมีโครงสราง และกลไก ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) 

๑๕.๑ สนับสนุนแหลงท่ีต้ัง และกลไก พรอมแผนงาน เชน มสีถานท่ีต้ัง ศพอส. ใหอยูในตําแหนงท่ีไมไกลจาก
ชุมชนผูสูงอายุ ไมมเีสียงอึกทึก หรือมีมลพิษ และมเีสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาถึง ไดโดยสะดวก 

๑๕.๒ ตัวอาคารถาวร มีการเลือกใชวัสดุครุภณัฑ ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง สภาพอากาศปลอดโปรง  แสง
สวางเพียงพอ  

๑๕.๓ มีสาธารณปูโภคเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และพรอมดําเนินกิจกรรม 
๑๕.๔ อื่นๆ...... 

๒. การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอผูสูงอาย ุ  
๑๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการลดรายจายในครวัเรอืน

ผูสูงอายุ เชน การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว ไก 
เปด ปลา รับประทานเอง เชน โครงการตูเย็นขาง
บาน ผักสวนครัวรั้วกินได เลีย้งปลาในบอดนิ ลด
การใชปุยเคมี  การแปรรูปและถนอมอาหาร  เปน
ตน 

๑๖.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายุ การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว ไก เปด ปลา เพ่ือบริโภคเอง เอง เชน โครงการ
ตูเย็นขางบาน ผักสวนครัวรั้วกินได การเลี้ยงปลาในบอดิน ลดการใชปุยเคมี  การแปรรูปและถนอม
อาหาร  เปนตน 

๑๖.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุมปลูกผักสวนครัว หนาบาน ถนนในหมูบาน เพ่ือใหคนในชุมชนบรโิภค 
ลดรายจายในครัวเรอืน 

๑๖.๓ ผลักดันใหชุมชนจดัพ้ืนท่ีสาธารณะใหผูสูงอายุใชทําแปลงผักสวนครัว เลีย้งสัตว ไวบริโภค 
๑๖.๔ อื่นๆ......... 

๑๗) สนับสนุนใหมีการจัด ปรับ บานและสิ่งแวดลอม ๑๗.๑ สนับสนุนใหมกีลุมจิตอาสาในชมุชน รวมกลุมจัด ปรบับานผูสูงอายุตามสภาพความตองการ เชน ชวย



 
 

๕๙ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
ภายในบานใหเอือ้ตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
เชน ปรับราวบนัได ปรับหองน้ํา  แสงสวาง พ้ืนราบ
ไมลื่น เปนตน รวมถึงการปรบัใหสัมพันธกับปญหา
และความตองการ และภาวะสุขภาพ 

ทําความสะอาด จัดเก็บของ ทําราวจับหองน้ํา ราวบนัได เปลี่ยนโถสวมจากนัง่ราบเปนชักโครก ปรับ
เตียงนอน เปนตน 

๑๗.๒ สนับสนุนการจดังบประมาณสนับสนุนวัสดอุุปกรณ สําหรบัปรับบานผูสูงอายุท่ียากไร และและชุมชน
ยอมรบั 

๑๗.๓ สนับสนุนใหมีการจัด ปรับ บานใหเหมาะสมตามปญหาและความตองการ และภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุ เชน ผูสูงอายุท่ีเปนถุงลมโปงพองตองใชออกซเิจน ผูสงูอายุเปนอมัพาต ผูสูงอายุตาบอด 
เปนเบาหวานมีภาวะแทรกซอนตางๆ เปนโรคหัวใจ เปนตน 

๑๗.๔ สนับสนุนใหมเีจาหนาท่ี อาสาสมัครท่ีไดรับการฝกอบรม ในดานการจัด ปรับอุปกรณท่ีเอื้อตอปญหา
และภาวะสุขภาพ เชน การออกแบบเกาอี้นัง่อาบน้ําสําหรับผูสงูอายุท่ีเปนอมัพาต การปรบัเตียงนอน
ใหผูปวยติดตียง ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดสะดวก ผอนแรง เปนตน 

๑๗.๕ อื่นๆ...... 
๑๘) สนับสนุน ใหมีศูนยกีฬา หรอืศูนยสรางเสรมิสุขภาพ 

หรือลานกิจกรรม สําหรับผูสูงอายุพรอมอปุกรณ 
และวิทยากรหรือผูฝกสอน  เชน มีอุปกรณในการ
ออกกําลังกายฝกเคลื่อนไหว เทคนิคการออกกําลัง
กาย เชน แอโรบิค โยคะ เปนตนมีการจัดหองเรียน
เปดการอบรมหลักสูตรตางๆท้ังระยะสั้นและยาว
หมุนเวียนตามความตองการ เชน ดนตรีไทย-สากล 
การปรุงอาหารงาน ศิลปหัตถกรรม วาดรูป การใช
คอมพิวเตอร เปนตน 

๑๘.๑ สนับสนุนใหจัดพ้ืนท่ี หรือลานกิจกรรมในชุมชน สนบัสนุนใหผูสงูอายุรวมกลุมออกกําลังกาย มี
กิจกรรมทางกายรวมกัน หรอืมอีุปกรณสนบัสนนุการออกกําลังกายในรปูแบบตางๆ 

๑๘.๒ สนับสนุนใหจัดศูนยบริการ ท่ีมอีุปกรณการออกกําลังกาย อปุกรณชวยฟนฟูขอและกลามเนือ้ ชุดฝก
สมอง บริการผูสูงอายุตามความจําเปน 

๑๘.๓ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมครฝูกเทคนิคออกกําลังกายในรปูแบบตางๆ เชน แอโรบิค โยคะ ยืดเหยยีด
กลามเนือ้ เปนตน   

๑๘.๔ สนับสนุนการจดักิจกรรมในศูนยกีฬา ศูนยฝก ลานกิจกรรม ใหมีบริการสําหรับผูสูงอายุตลอดเวลา 
ตามความตองการ และความสะดวกของผูสูงอาย ุ

๑๘.๕ อื่นๆ..... 
๑๙) ปรบัพ้ืนท่ีบริการสาธารณะของอปท.หรือหนวยงาน

ราชการอื่น หรือพ้ืนท่ีสาธารณในชุมชน ใหเอื้อตอ
การบริการผูสูงอายุ เชน ชองทางดวน ท่ีนั่ง หองน้ํา
หรือมีหองพักผอนช่ัวคราวในจดุใหบริการตางๆ ทาง
ลาดทางเดินหรอืบนัไดมรีาวจับ มีแสงสวางทางเดนิ 
เปนตน 

๑๙.๑ ผลักดันให รพ.สต. โรงพยาบาล จัดคลินิกบริการผูสูงอายุ หรอืจัดบริการแบบชองทางดวน โดยให
สิทธิผูสูงอายุเขารบับริการกอน 

๑๙.๒ สนับสนุนให รพ.สต. โรงพยาบาล หนวยงานรัฐอืน่ๆ ปรบัพ้ืนท่ีบริการ ท่ีนั่ง ราวจบั ทางลาด เปนตน 
ท่ีเอื้อตอผูสูงอาย ุ

๑๙.๓ สนับสนุนใหมีการปรับพ้ืนท่ี วัด พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสาธารณะ ศาลากลางบาน ใหเอือ้ตอผูสูงอาย ุเชน 
การมีทางลาด จัดเกาอีน้ั่งสวดมนต ปรบัหองโถสวม ราวจบั เปนตน  

๑๙.๔ สนับสนุนพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนใหเอื้อตอผูสงูงอายุ เชน การจดับริการสวมสาธารณะท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ ท่ีสวนสาธารณะ ลานออกกําลังกายจดัเครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ ปาย
ประชาสัมพันธ ใหใชตัวหนังสือขนาดใหญ เปนตน 

๑๙.๕ อื่นๆ..... 



 
 

๖๐ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓. การพัฒนาระบบบริการ  
๒๐) จัดบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานตามความจําเปน เชน 

การดูแลชวยเหลอืดานสุขภาพ ชวยดูแลกิจวัตร
ประจําวนั เชน การรบัประทานอาหาร อาบน้ํา ทํา
ความสะอาดรางกาย สระผม ตัดเล็บ การชวยพ้ืนฟู
สภาพ  เชน การฝกเดนิ ลุก นั่ง การหยบิจับ การพูด 
การกลืน เปนตน บริการดานการแพทย เชน การ
ดูแลสายสวนตางๆ การดูแลทอชวยหายใจ การให
อาหารทางสายยาง ทําแผล พลิกตะแคงตัว เปนตน 

๒๐.๑ สนับสนุน ใหรพ.สต.รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อสม. และ อผส. ออกเยี่ยมบานผูสูงอายุติดเตียง 
พิการ  ประเมนิการดูแลกิจวัตรประจําวนั การอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกาย การสระผม ตัดเล็บของ
ผูดูแล ใหความรู และสอนวิธีการชวยพ้ืนฟูสภาพ  เปนตน 

๒๐.๒ สนับสนุนใหมีการประเมนิปญหาดานสุขภาพ และมีการประสาน จัดการใหวิชาชีพท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะเขาชวยเหลอืดูแล ครอบคลุมท้ังท่ีบาน และท่ีหนวยบริการ เชน กรณีการประเมนิปญหาและ
ความตองการ การดแูลรางกาย จิตใจ ทักษะสวนบุคคลของผูปวย ญาติ ประสานพยาบาล  มีความ
จําเปนตองปรับยา หรือมีการรกัษาเพ่ิมเติมประสานแพทย กรณีมีปญหาเรื่องยา ผลจากการใชยา 
ประสานเภสัชกร กรณมีีปญหาดานการเคลื่อนไหว ขอติด ประสานนัดกายภาพบําบัด  

๒๐.๓ สนับสนุนใหมีการมอบหมาย หนาท่ีให อสม. อผส. ติดตามดแูลผูปวยท่ีบาน เชน การฝกเดนิ ลุก นั่ง 
การหยบิจับ การพูด การกลนื ใหผูสูงอายุในครวัเรอืนท่ีรบัผิดชอบ  

๒๐.๔ สนับสนุนให รพ.สต.รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อสม. และอผส. ประเมินภาวะโภชนาการและการ
จัดการอาหารท่ีเหมาะสมกับสภาพผูสูงอายุ เชน การจัดอาหารท่ีเหมาะสมกับโรค โดยการสอนและ
สาธิตวิธีการทําอาหาร เปนตน 

๒๐.๕ สนับสนุนใหมีการฝกอบรม อสม. อผส.ใหเปนผูดูแลผูสูงอายุ สามารถเฝาระวัง  ติดตาม ประเมิน
อาการผูสูงอายุท่ีใสสายใหอาหาร สายสวนปสสาวะ ทอเจาะคอ ทอระบายตางๆ รวมถึงแผลกดทับ 
เพ่ือประสานการดูแล ชวยเหลือท่ีบาน หรอืสงตอเมื่อจําเปนได 

๒๐.๖ สนับสนุนใหรพสต. รวมกับนักกายภาพบําบัดฝกทักษะการดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความเสื่อม และ
ฟนฟูการเสื่อมตามวัยในผูสูงอายุ เชน การฝกสมอง การฝกทํางานศิลปะ การนวดผอนคลาย 

๒๐.๗ สนับสนุนใหมหีมอนวดแผนไทย ใหบริการฟนฟูกลามเนือ้ บรหิารขอ ดวยวิธีทางเลอืก เชน การนวด
ผอนคลาย นวดรักษาอาการปวด ยืดเหยียดกลามเนือ้เฉพาะท่ี เปนตน 

๒๐.๘ อื่นๆ......... 
๒๑) การจัดบริการสุขภาพหลายรปูแบบ  เชน การให

คําปรึกษาเรือ่งสุขภาพ การดูแลทางเลือก การ
เขาถึงสิทธิตางๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย การ
ตรวจคัดกรองประจําป ตรวจสขุภาพชองปาก การ
เบิก-รับยาให  การบริการอืน่ๆ เชน การจัดอาหาร
สมโรคสมวัย การผูปวยและครอบครัวระยะทาย 
เปนตน 

 

๒๑.๑ สนับสนุนใหมบีริการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ความเครียดและสขุภาพจิต 
ความสามารถในการชวยตัวเอง ขอเสื่อม เปนตน ท่ีเฉพาะตอผูสูงอาย ุ

๒๑.๒ สนับสนุนใหมีกลุมLINE  ของอาสาสมัครกลุมตางๆรวมกับเจาหนาท่ีอปท. และหนวยบริการ เพ่ือสง
ตอขอมูล ใหคําปรึกษา ประสานสงตอขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 

๒๑.๓ สนับสนุนการจดับริการผูสูงอายุตามปญหา และความตองการ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบประจํา
บาน และเปดชองทางประสานขอความชวยเหลือตามความตองการแตละดาน และความจําเปน การ
กําหนดผูดูแลสุขภาพประจําครวัเรือน เปนตน 

๒๑.๔ สนับสนุนใหมรีะบบการชวยเหลอื การใหคําปรึกษาสําหรับ อสม. อผส. กูชีพ กูภัย หรืออาสาสมคัร
อื่นๆ เพ่ือประสานการดูแลรักษาระหวางเครอืขายบริการสุขภาพ เชน การจัดหมอครอบครัวประจํา



 
 

๖๑ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
หมูบาน จัดเจาหนาท่ีอปท.รบัผิดชอบหมูบาน จัดอสม.เจาของไข จัดผูดูแลผูสูงอายปุระจําบาน และ
เจาของไข เปนตน  

๒๑.๕ สนับสนุนใหวิทยุชมุชน มีรายการท่ีใหคําปรึกษาแกผูสูงอายุ ผูดแูล เพ่ือนบาน ในเรื่องตางๆ เชน 
สุขภาพการเขาถึงสิทธิตางๆ ผาน ดีเจ  เปนตน 

๒๑.๖ สนับสนุนให รพ.สต.จัดบริการเตือนดวย ขอความกรณีผูสูงอายุถึงวันนัดรับยา นัดตรวจคัดกรอง นัด
ตรวจรักษา นดักายภาพบําบัด เปนตน 

๒๑.๗ สนับสนุนใหมบีริการใหคําปรึกษา ทางโทรศัพท ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง กรณเีรงดวน อบุัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน 
ถูกทําราย เปนตน 

๒๑.๘ อื่นๆ...... 
๒๒) บริการรับ-สง ๒๔ ชม.กรณีผูสงูอายุประสบ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เชน อบุัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง 
หกลม ไขสูง ชัก หมดสติด ถูกทํารายรางกาย เปน
ตน  

๒๒.๑ สนับสนุนการจัดรถรบั-สงผูสูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉนิเพ่ือไปใชบริการท่ีโรงพยาบาล เชน 
อุบัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง หกลม ไขสูง ชัก หมดสติ ถูกทํารายรางกาย เปนตน 

๒๒.๒ สนับสนุนใหจัดทําแผนท่ี สัญลกัษณ แสดงตําแหนงบาน ท่ีอยูท่ีมีผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวก แมนยํา 
รวดเร็วของการชวยเหลอื รับ-สง 

๒๒.๓ สนับสนุนการฝกอบรมทักษะ ทีมชวยเหลือฉุกเฉนิ อยางสม่ําเสมอ เชน การทบทวนทักษะการชวยฟน
คืนชีพ การเคลือ่นยายผูปวย การนําสงอยางปลอดภัย โดยการอบรมฟนฟู การฝกจากการจําลอง
สถานการณจริง เปนตน 

๒๒.๔ อื่นๆ..... 
๒๓) จัดบริการรบั-สงผูสูงอายุท่ีจําเปนตองเดินทาง 

ไดแก การไปรวมกิจกรรมในและนอกชุมชน  การไป
ติดตอประสานงาน การไปตรวจ หรือรบับริการ
สุขภาพยังสถานบริการสุขภาพ ยกตัวอยางเชน การ
ไปรบัยาหรือตรวจตามนัด การไปติดตอขอขึน้
ทะเบียนผูพิการ เปนตน 

๒๓.๑ สนับสนุนการบริการรบั-สงผูสงูอายุท่ีตองเดนิทางไปรวมกิจกรรมของชุมชน เชน การไปโรงเรยีน
ผูสูงอายุ  การไปศูนยดูแลกลางวัน(Day care) การตรวจสุขภาพประจําเดอืน  รวมงานบุญประเพณี 
รวมปลูกปา  เปนตน  

๒๓.๒ สนับสนุนใหมบีริการรบั-สงผูสงูอายุท่ีตองการความชวยเหลอืดานการเดนิทาง เชน  การไปติดตอ
ประสานงาน การไปตรวจตามนดั การไปติดตอขอข้ึนทะเบียนผูพิการ เปนตน  

๒๓.๓ อื่นๆ..... 
๒๔) สนับสนุนการจดับริการดูแลกลางวันในชุมชน(Day 

care)ในการดแูลสุขภาพผูสูงอายุ เชน การดูแล
สุขภาพท่ัวไป การตรวจรางกายพ้ืนฐาน ฟนฟูสภาพ 
เชน ฝกการลุก เดิน นั่ง หยิบจบั การฝกสมอง 
ฝกงานศิลปะ การนวดผอนคลาย เปนตน 

๒๔.๑ สนับสนุนใหมบีริการดูแล ในศูนยดูแลกลางวันสําหรบัผูสูงอายุ เชน การดูแลสุขภาพท่ัวไป การตรวจ
รางกายพ้ืนฐาน การฟนฟูสภาพ การฝกสมอง การฝกบริหารกลามเนื้อ และขอ  เปนตน 

๒๔.๒ สนับสนุนใหมีกิจกรรมการฝกทักษะตางๆ เชน ฝกการลุก เดนิ นั่ง หยบิจับ การฝกสมองฝกงานศิลปะ 
๒๔.๓ สนับสนุนการจัดบริการการนวดรักษาเฉพาะท่ี นวดผอนคลาย นวดฝาเทา เปนตน 
๒๔.๔ สนับสนุนใหมีการดูแลทางเลอืก เชน การอบ ประคบสมุนไพร แชมือ-เทาสมุนไพร เปนตน  
๒๔.๕ สนับสนุนใหจัดหาผูดูแลท่ีเปนวชิาชีพ เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด  เปนตน เพ่ือใหบริการประจํา

ในศูนยและจดัทําแผนการดูแลเฉพาะกรณี  
๒๔.๖ สนับสนุนใหอาสาสมัคร รวมจัดบริการในศูนยดแูลกลางวัน เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล แนะนํา แก



 
 

๖๒ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
ผูสูงอายุและครอบครัว  

๒๔.๗ สนับสนุนใหศูนยดแูลกลางวันมขีอมูลกลุมเปาหมายท่ีใหการดูแล รวมถึงจัดทําแผนการดูแล  
มอบหมายอาสาสมคัรใหรบัผิดชอบ ติดตาม เฝาระวังภาวะสุขภาพ 

๒๔.๘ สนับสนุนใหศูนยดแูลกลางวัน ข้ึนทะเบยีนอาสาสมัครดูแลผูสงูอายุ และประชาสัมพันธใหชุมชน
สามารถขอรบับริการ  กรณีตองการใหมีผูดูแลเกินจํานวนชม. ท่ีมีอยู                                                                                                                                                                                                                         

๒๔.๙ อื่นๆ..... 
๒๕) มีศูนยพักพิงช่ัวคราวหรือจัดใหมีครอบครัวอปุการะ

สําหรบัผูสูงอายุท่ีไรท่ีพ่ึงพิงหรอืไดรบัความ
เดือดรอนจากภาวะภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ถูกทําราย
จากครอบครัว เปนตน 

๒๕.๑ สนับสนุนใหผูนําทองท่ี ผูใหญบาน กํานัน อาสาสมัครประสานขอมูลผูสูงอายุท่ีไดรบัความเดือดรอน 
จากการไรท่ีพัก อยูโดดเดี่ยว เจบ็ปวย ประสบภยัพิบัติ เพ่ือหาท่ีพักท้ังแบบช่ัวคราว และถาวร ใหอยู
อาศัย 

๒๕.๒ สนับสนุน ใหมีแนวทาง เวทีในชุมขน คนหาปญหาและความตองการของผูสูงอายุ และหามติ กติกา 
ขอตกลง เพ่ือการดูแลชวยเหลอืโดยกลุม องคกร ในชุมชน  

๒๕.๓ อื่นๆ..... 
๒๖) มีศูนยบริการหรอืศูนยประสาน ใหยืมอุปกรณ

จําเปนในการชวยเหลือผูสูงอาย ุเชน เตียงลม เตียง
ปรบัระดบัได รถเข็น เกาอี้ ไมเทา รองเทา ถัง
ออกซเิจน เปนตน 

๒๖.๑ สนับสนุนการจดัต้ังศูนยบริการใหยืมกายอุปกรณ เชน รถเข็นนัง่ ไมเทาสามขา ท่ีค้ํายัน เตียงลม เตียง
ปรบัระดบัได เกาอี้อาบน้ํา ถังออกซิเจน เปนตน ท้ังแบบต้ังในหนวยงาน หรือบริการภายในหมูบาน 

๒๖.๒ สนับสนุนใหมีการการระดมความชวยเหลือ สนับสนุนกายอุปกรณ เครื่องทางการแพทย และของใช
จําเปนสําหรบั ชวยเหลอื ดูแลผูสูงอายุ จาก หนวยงานองคเอกชน ใน และนอกพ้ืนท่ี ทุนทางสงัคมอืน่ 
เชน วัด ผูตองการบริจาค 

๒๖.๓ ประสานความรวมมือกับ หนวยงาน สถาบันการศึกษา ชางชุมชน สนับสนุนการซอมบํารงุ เครือ่งมือ
อุปกรณทางการแพทย กายอปุกรณ เพ่ือใหมคีวามพรอม ในการใหบริการ 

๒๖.๔ อื่นๆ..... 
๒๗) สนับสนุนการดําเนนิการเยี่ยมบาน ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุท่ีติดบาน และ ผูสูงอายุท่ีติดเตียง รวมถึง
จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอม
และท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภยั สําหรับผูสูงอายุแก
ผูสูงอายุ ผูดูแลหรือผูท่ีเก่ียวของ โดยคณะทํางาน
ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุ(ศพอส.) 

๒๗.๑ คณะกรรมการศพอส. อาสาสมคัร ติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุติดเตียง ปวยเรือ้รัง ยากไร ทุกขยาก 
เปนตน 

๒๗.๒ คณะกรรมการ ศพอส. อาสาสมคัร รวมกันจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอือ้ ท้ังผูสูงอายุท่ีเจบ็ปวยพิการ และ
ผูสูงอายุท่ีครอบครัวจัดการเองไมได เปนตน 

๒๗.๓ อื่นๆ...... 

๒๘) สนบัสนุนใหศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)เปนศูนยบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสําหรบัผูสูงอายุ  
 

๒๘.๑ จัดบริการตรวจสุขภาพ เบื้องตนไดแก การคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน
เลือดสูง 

๒๘.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ เชน กิจกรรมใหความรู
เก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุหรือผูทีมีโรคเรื้อรงั 



 
 

๖๓ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒๘.๓ จัดกิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ
๒๘.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมสขุภาพจิตสําหรบัผูสูงอายเุชน กิจกรรมผอนคลายความเครียดการฝกทําสมาธิ 

การสวดมนต การฟงธรรมะ การไปทัศนะศึกษา เปนตน 
๒๘.๕ จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากสําหรบัผูสูงอายุ เชนการใหความรูในการดูแลสุขภาพชอง

ปากแกผูสูงอายุผูสูงอาย ุ
๒๘.๖ อื่นๆ...... 

๔. การจัดตัง้กองทุนหรอืจัดใหสวสัดิการชวยเหลือกัน  
๒๙) สนับสนุนใหกองทุน องคกรการเงินในชุมชน 

สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ เชน สนับสนนุกิจกรรม
สงเสรมิสุขภาพ การดูแลชวยเหลือ สงเสรมิการ
ประกอบอาชีพ เชน สถาบันการเงินของชุมชน 
กองทุนสัจจะออมทรัพย กลุมสหกรณออมทรัพย 
กองทุนเพ่ือชวยเหลือผูท่ีตองการความชวยเหลือ
ตามความจําเปน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

๒๙.๑ ผลักดันใหสถาบันการเงินชุมชนจัดสรรผลกําไรจากการประกอบการใหเปนคาอาหารวางจัดกิจกรรม
ออกกําลังกายในชุมชน 

๒๙.๒ ผลักดันใหกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตแบงสัดสวนงบประมาณกองทุนใหผูสงูอายุท่ียากไร อยูคน
เดียว กูยืมเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 

๒๙.๓ ผลักดันใหธนาคารหมูบานแบงสัดสวนงบประมาณสําหรับการซอมแซม สรางบาน ใหครอบครวัท่ี
ประสบเหตุการณฉุกเฉิน ภยัพิบัติบานเรือนเสยีหาย 

๒๙.๔ สนับสนุนกองทุน องคกรการเงนิในชุมชนระดมเงินผลกําไรจากการประกอบการ จัดต้ังกองทุนกลาง
เพ่ือใหความชวยเหลือคนท่ียากลําบากในชุมชน เชน บานถูกไฟไหม ดินถลม น้ําทวม ยากจน ท่ีอยูไม
ถาวร เจ็บปวยจนพิการขาดรายได เปนตน 

๒๙.๕ อื่นๆ.... 
๓๐) สนับสนุนใหมกีารระดมทุน หลายชองทางเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ เชน การ
จัดผาปาต้ังกองทุน การขอรับบริจาคจากบริษัท 
องคกรเอกชน เพ่ือการดูแลผูสงูอายุ เปนตน 

๓๐.๑ สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชนจดัต้ังกองผาปา เพ่ือระดมทุนจัดต้ังกองทุนเยี่ยมปวยผูสูงอายุ 
ชวยเหลืองานศพ เปนตน 

๓๐.๒ สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชนขอรบับริจาคงบประมาณจากบรษิัท องคกรเอกชน ในและ
นอกพ้ืนท่ีจัดต้ังเปนกองทุนสนบัสนนุกิจกรรมออกกําลังกายผูสูงอายุ ชวยเหลือวัสดุ อปุกรณสําหรบั
ผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง คาเดินทางไปตรวจตามนดัสําหรับผูท่ีตองไปติดตามการรักษา เปนตน 

๓๐.๓ สนับสนุนใหกลุมอาชีพ กลุมทางสังคม ท่ีมีรายได หรือมีกองทุนเงิน รวมสมทบกองทุน โครงการ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูสูงอาย ุ

๓๐.๔ สนับสนุนการจดัต้ังศูนยรบับริจาค วัสดุ อุปกรณ  เงินเพ่ือเปนกองทุนสําหรับการดูแลชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีทุกขยาก เจ็บปวย ขาดคนชวยเหลือดูแล เปนตน 

๓๐.๕ อื่นๆ.... 
๓๑) สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการท่ี

จัดโดยชุมชน เชน กองบญุวันละบาท กองทุนฟนฟู
ผูสูงอายุ และกองทุนอื่นๆท่ีสามารถจัดสวัสดิการ
ใหกับผูสงูอายุ ในยามปกติ ยามภัยพิบัติ และยาม

๓๑.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายุสมัครเขารวมเปนสมาชิกกองทุน องคกรการเงินท่ีมีการจัดสวสัดิการ เจบ็ ปวย 
ตาย  

๓๑.๒ สนับสนุนใหกองทุนสวัสดิการในชุมชน จายเงินสมทบกองทุนใหกับผูสูงอายุท่ีพิการ ยากไร อยูคน
เดียว เพ่ือใหมีสิทธิไดรบัการดแูล ชวยเหลอืดานสวัสดิการ 



 
 

๖๔ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
ฉุกเฉิน ๓๑.๓ ผลักดันให กลุม กองทุน องคการเงินในชุมชนระดมทุน จัดสวัสดิการใหกับสมาชิกทุกกลุมวัย และ

จัดสรรงบประมาณสําหรับการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ เชน ใหยืมเงินจัดงานศพเรงดวน ชวย
อุปกรณสรางบานกรณีเกิดไฟไหม ลมพายุ  เปนตน 

๓๑.๔ อื่นๆ.... 
๓๒) สนับสนุนการจดักิจกรรมธนาคารความด ีใน

รูปแบบตางๆ ของทุกกลุมวยัเพ่ือผูสูงอายุ  
 

๓๒.๑ สนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนออกติดตามเยี่ยมผูสงูอายุ ชวยเหลอืกิจวัตรประจําวนั อานหนังสือ บบี
นวด สะสมคะแนนความดเีพ่ือแลกอุปกรณการศึกษา 

๓๒.๒ สนับสนุนใหกลุมอาสาสมัคร แกนนําชุมชน จัดกลุมบริการ ชวยเหลอืผูสูงอายุตามความถนดั เชน 
บริการตัดผม สระผม ดูแลความสะอาด ซอมบาน ปรบับาน ดแูล ฟนฟูเชนชวยบรหิารขอ ฝกลุก นั่ง ยืน 
เปนตน และสะสมเปนคะแนนความดีเพ่ือแลกสิ่งของ เครือ่งใชในบาน ของเยี่ยมผูสูงอายุ เปนตัน 

๓๒.๓ สนับสนุนใหผูสูงอายุ รวมกลุมทํากิจกรรมในชุมชน เชน เก็บกวาดถนน ตัดหญา ทําความสะอาดวัด 
โรงเรียน  เปนตน เพ่ือสะสมเปนคะแนนความดี รับสวนลดในการซื้อสนิคาอปุโภค บริโภค ในรานคา
ชุมชน 

๓๒.๔ สนับสนุนใหผูสูงอายุ เปนแกนนําทํากิจกรรมงานบุญ พิธีกรรมศาสนา เชน การเตรียมวสัดุ อปุกรณงาน
บุญ ตัดตุง ทําพานบายศรี ขันหมากเบง็ เปนตน 

๓๒.๕ สนับสนุนใหผูสูงอายคุัดแยกขยะจากครัวเรือน และนํามาบริจาคเพ่ือจําหนายเปนกองทุนทํากิจกรรม 
ชวยเหลือผูสูงอายุ สะสมเปนคะแนนความด ี

๓๒.๖ สนับสนุนการจดัต้ังกองบุญความดี เพ่ือผูสูงวัย ไดแก การคัดแยกขยะบริจาคสมทบเปนกองทุน  
สมาชิกธนาคารนําคะแนนความดีมาแลกเปนทุนเงิน สิ่งของ รวมเปนกองทุนชวยเหลอืผูสูงอาย ุเปนตน 

๓๒.๗ อื่นๆ.... 
๓๓) สนับสนุนใหผูสูงอายมุีการเก็บออมไวใชในยาม

จําเปนผูสงูอายุ ควรเปนสมาชิกกองทุนอยางนอย
หนึ่งกองทุนในชมุชน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เปนตน 

๓๓.๑ สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนสมาชิก และออมเงิน กับกลุมองคกร การเงิน เชน กลุมสัจจะออมทรพัย 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เปนตน 

๓๓.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุมออมเงนิ กันเองเพ่ือใหกู-ยืม เมื่อฉุกเฉิน และนําผลกําไรไปชวยเหลือ 
เยี่ยมปวย ชวยตาย เปนตน 

๓๓.๓ สนับสนุนใหผูสูงอายอุอมเงิน จากเบี้ยยงัชีพท่ีไดรบัจากอปท. โดยใหสถาบันการเงินทําบัญชี รบั-ฝากใน
วันจายเบี้ยยังชีพ 

๓๓.๔ สนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีมาโรงเรยีนผูสูงอายุ ต้ังกลุมออมเงิน เพ่ือเก็บไวใชในกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
หรือในโรงเรยีน หรือเมื่อตองไปเรียนรูนอกพ้ืนท่ี 

๓๓.๕ สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนวิทยากรจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย นักเรียน เพ่ือสงเสริมการออม หรือ
เพ่ิมรายไดเชน การฝกคัดแยกขยะท่ีบาน และนําขยะไปขายท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียน  ฝกเก็บ
กลองนมเพ่ือจําหนาย ทําสื่อการสอน ทําสิ่งประดษิฐ เปนตน 

๓๓.๖ อื่นๆ..... 



 
 

๖๕ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓๔) สนับสนุนใหกองทุนการเงนิในชมุชน ท่ีสามารถ

สนับสนุนทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ  เชน กลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต สหกรณเพ่ือการเกษตร สถาบัน
การเงินชุมชน เปนตน 

๓๔.๑ ผลักดันให กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย ธนาคารชุมชน จัดงบประมาณสนบัสนนุทุนประกอบอาชีพ 
สําหรบักลุมผูสูงอาย ุ

๓๔.๒ สนับสนุนจัดต้ังกองทุนผูสูงอายุ ท่ีมาจากการระดมทุนจากกองทุนการเงนิในชุมชน เพ่ือเปนกองทุนให
ผูสูงอายุสามารถกูยมื ประกอบอาชีพ หรือเปนทุนในการทําเกษตร เปนตน 

๓๔.๓ อื่นๆ.......... 
๓๕) สนับสนุนการจดัการตลาดในชมุชน ท้ังตลาดอาหาร 

และตลาดจําหนายผลผลิตเพ่ือใหเกิดการซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสนิคาในชมุชน และนอกชุมชน เปนตน 

๓๕.๑ สนับสนุนใหตลาดในชมุชน จัดพ้ืนท่ีขายสินคาท่ีเปนผลผลิตของผูสูงอาย ุ
๓๕.๒ สนับสนุนการจดัต้ังตลาดในชุมชน โดยมผูีสูงอายุเปนผูดูแลหลกั  
๓๕.๓ สนับสนุนใหตลาดนัดในชุมชน จัดพ้ืนท่ีใหผูสูงอายุจัดกิจกรรมเพ่ิมรายได เชน การแสดงรําวงยอนยุค 

แสดงดนตรไีทย  สาธิตการทําอาหารพ้ืนเมือง ขายอาหารพ้ืนบาน เปนตน  
๓๕.๔ อื่นๆ.......... 

๕. การพัฒนานําใชขอมูลในการสงเสริมแกปญหา
สําหรับผูสูงอาย ุ

 

๓๖) จัดทําระบบขอมูลชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบครบถวนครอบคลมุเพ่ือนาํใชในการสนบัสนนุ
การชวยเหลือ ดูแลผูสงูอายุ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลสถานะสุขภาพ ขอมูลทุนและศักยภาพ 
ยกตัวอยางเชน  ๑) TCNAP ศึกษาชุมชนโดยชมุชนมี
สวนรวม ขอมูลชุดพ้ืนฐาน ๗ ดาน ระดับบุคคลและ
ครอบครัว และระดบักลุมและชุมชน ๒) RECAP 
เปนการวิจัยชุมชน (คนหาทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชน คนหาปญหาและความตองการ
ของชุมชน คนหาการจัดการตนเองของชุมชน
ทองถ่ิน  ๓) ฐานขอมูล รพ.สต  ๔) ฐานขอมูล 
อปท.  ๕) ฐานขอมลูอื่นๆ เปนตน 

๓๖.๑ สนับสนุนใหอาสาสมัครเด็กและเยาวชน สํารวจและบนัทึกขอมลูสถานะผูสูงอายุ ลงฐานขอมูลใน
ชุมชน 

๓๖.๒ สนับสนุนใหจัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุท่ีติดเตียง ติดบาน และจดัทําแผนรวมกับ รพ.สต. อสม.ติดตาม
เยี่ยมบานดแูลท่ีบาน 

๓๖.๓ จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครท่ีมคีวามชํานาญในการชวยเหลือดแูลแตละดาน ในพ้ืนท่ี  
๓๖.๔ จัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีครบถวน 
๓๖.๕ จัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุท่ีมคีวามรู เช่ียวชาญพัฒนาเปนวิทยากรสอน และขยายสมาชิกได 
๓๖.๖ สนับสนุนการนําขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ไปจัดทําแผนชุมชน แผนชมรมผูสูงอายุ แผนหนวยงาน 

และออกแบบกิจกรรม ชวยเหลอืดูแล ผูสูงอายุ เหมาะสมตามปญหาและความตองการ 
๓๖.๗ สนับสนุนใหนําฐานขอมลูทะเบยีนราษฎร ใชเพ่ือวางแผนจัดเบีย้ยังชีพ การใชสิทธ์ิ การทําแผนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เปนตน 
๓๖.๘ สนับสนุนให รพ.สต. มีฐานขอมลูผูรับบริการ ขอมูลผูปวยโรคเรือ้รัง ขอมลูจําแนกระดับความสามารถ

ในการชวยเหลอืตนเอง ขอมลูคนพิการ ขอมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ เปนตน 
๓๖.๙ สนับสนุนการจดัทําระบบขอมูลตําบล โดยชุมชนมีสวนรวมเก็บเอง บันทึกเอง วิเคราะห นําใชขอมูลใน

การดําเนนิการทําแผน ขอมูลสนับสนุนการเสนอโครงการใน และนอกพ้ืนท่ี  ขอมูลสรุปการดําเนินงาน
ในประเดน็ตางๆ เปนตน 

๓๖.๑๐ อื่นๆ....... 
๓๗) จัดทําระบบขอมูล ระบบสื่อสารท่ีสนับสนนุให

ผูสูงอายุเขาถึงบริการไดงาย รวดเร็ว และมี
๓๗.๑ สนับสนุนการจดัทําปายสัญลักษณหนาบานผูสูงอายเุพ่ือเปนท่ีสังเกต และลําดับการชวยเหลอืตาม

ความเรงดวน เชน ปายรูปดอกลําดวน ปายบานนีใ้สใจผูสูงอาย ุการจัดทําธงสีหนาบาน เปนตน เพ่ือ



 
 

๖๖ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
ประสิทธิภาพ เชน การจดัทําปายสัญลักษณหนา
บานผูสูงอายเุพ่ือเปนท่ีสงัเกต ใหขอมลูสุขภาพ เสียง
ตามสาย ปายโฆษณา การประชาคม หรอืการประชุม 
วิทยุชุมชน หอกระจายขาว เอกสาร สิ่งพิมพ เปนตน 

สะดวกในการรับบริการ 
๓๗.๒ จัดทําระบบขอมูล GIS ระบหุลงัคาเรือนท่ีมีผูสูงอายุ เพ่ือนําใชในการระบุตําแหนงรบั-สงกรณี ฉุกเฉิน 

หรือขอความชวยเหลอืสนบัสนนุใหผูสูงอายุ เยาวชน ดําเนินรายการถามตอบสุขภาพ  และใหความรู
เก่ียวของกับผูสูงอายุ เชน ความเสื่อมตามวัย การดแูลสุขภาพ การดูแลทางเลือก  การจัดอาหารท่ี
เหมาะสม เปนตน ในสถานวีิทยชุุมชน 

๓๗.๓ สนับสนุนใหสถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนสวนของการถายทอดความรูทางศาสนา นําเสนอขอมูล ความรูท่ี
เก่ียวของกับผูสูงอายุ ในรปูแบบสื่อหลายรปูแบบ  เชน  สปอรตโฆษณา  บทละครวิทยุ รายการถาม
ตอบปญหา เปนตน   

๓๗.๔ สนับสนุนการสือ่สารขอมูลดานสุขภาพแกผูสูงอายุ และครอบครัวทางหอกระจายขาวชุมชน เสยีงตาม
สาย อปท. โดยใชสือ่ท่ีหลากหลาย เชน เปดครปิเสียง สปอรตโฆษณา ถามตอบสุขภาพ ละครวทิยุเปน
ตน 

๓๗.๕ จัดใหมีเอกสาร หนงัสือ แผนพับ ดานสุขภาพ อาชีพ การจัดบาน การจัดพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีเหมาะ
สําหรบัผูสูงอายุ และครอบครวั 

๓๗.๖ พระสงฆสอดแทรกเนือ้หา การดูแลผูสูงอายุ ขอมูลสุขภาพ บทบาทหนาท่ีของบุตรหลาน เปนตน  ใน
การแสดงธรรมเทศนา 

๓๗.๗ อื่นๆ....... 
๖. การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งใหระบบการ
ดูแลผูสูงอาย ุ

 

๓๘) สนับสนุนใหผูสูงอายมุีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะท้ังเวทีการประชุมท่ัวไป และ
การประชุมเฉพาะเรื่องสําหรบัผูอายุ เชน การเปน
ผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญ เปนคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผูสูงอายุ กรรมการกลุมชวยเหลอืผูสูงอายุ
ท่ีพิการ เปนตน 

๓๘.๑ สนับสนุนใหมีผูแทนผูสงูอายุเปนคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ิน 
๓๘.๒ สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
๓๘.๓ สนับสนุนใหมีตัวแทนชมรมผูสงูอายุเปนคณะกรรมการในสภาองคกรชุมชน กรรมการพัฒนาชมุชน 
๓๘.๔ อื่นๆ..... 

๓๙) สนับสนุนใหกลุม องคกรชุมชน หนวยงาน  กําหนด
กฎ กติกาท่ีเอื้อตอผูสูงอายุท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดลอม และสุขภาพ  

๓๙.๑ สนับสนุนใหกลุม องคกรการเงนิ ในชุมชนกําหนดกฎ กติกาท่ีเอื้อตอผูสูงอายุ เชน กติกาการกู-ยืมเงนิ
สําหรบัผูสูงอายุ หรือครอบครวัท่ีมีผูสูงอายุท่ีตองดูแล    

๓๙.๒ สนับสนุนใหจัดประชาคม พิจารณาการชวยเหลอืผูสูงอายุท่ีมคีวามทุกขยาก ตองการการชวยเหลือท่ี
อยูอาศัย ตองการท่ีทํากิน ตองการการดูแลชวยเหลือ เปนตน เปนรายกรณ ี

๓๙.๓ อื่นๆ..... 
๔๐) จัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ท่ีมีงาน กิจกรรม ๔๐.๑ จัดทําโครงการสนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพสําหรับผูสูงอาย ุ



 
 

๖๗ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ  ๔๐.๒ สนับสนุนการดําเนนิกิจกรรม ดแูลผูสูงอายุตามโอกาสสําคัญ 

๔๐.๓ สนับสนุนการดําเนนิกิจกรรม ดแูลผูสูงอายุของอาสาสมัคร เชน กลุมอผส. อสม. อาสากูชีพ เปนตน 
๔๐.๔ สนับสนุนการจดัพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเอื้อตอผูสูงอายุ เชน ลานกิจกรรมสงูวัย เครื่องออกกําลังกายเพ่ือผู 

สูงวัย สวนสาธารณะ เปนตน 
๔๐.๕ อื่นๆ..... 

 



 
 

๖๘ 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

๗ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 
๑. การสรางการเรียนรู
ปญหาและความตองการ
(เปาหมายรวม+
ผลกระทบ)ของชุมชน
ทองถ่ิน รวมท้ังการแกไข
และจัดการ 
-  ปญหา และ เหตุ

ปจจัย (จากขอมูล จาก
โครงสรางอํานาจ) 

- ความตองการเพ่ิม
คุณภาพชีวิต (จาก
เปาหมายรวม) 

- ศักยภาพ(พลัง) 
บทบาทหนาท่ี 
แนวทางแก วิธีพัฒนา 
(จากทุนทางสังคม) 

- วิธีการทํางานรวมกับ
เครือขาย วิธีการ
พัฒนาขอตกลง 
นโยบาย 

 

๒.การมี (สราง) กลไก
ผลักดันทุกระดับการ
จัดการตนเอง 
- ผูแทนกลุมองคกร

หรือเครอืขาย(ชุมชน
ทองถ่ิน องคกร รฐั 
วิชาการ NGO พ้ืนท่ี 
ชาติ) 

- กรรมการรวมหลาย
กลุมองคกร 

- องคกรการเงินชุมชน 
องคกรของประชาชน 

๓.การสรางคนใหตอง
จัดการตนเอง(ทําเปน+
เปนเจาของ) 
- สรางความเขาใจเรื่อง

การจัดการตนเอง 
- ความสมคัรใจในการ

แกปญหาการหา
ทางออก 

- การหาแนวรวมเพ่ิม
จํานวนคนทําใหมากข้ึน 

- ความสามารถในการ
จัดการพลังท่ีมีอยู 

๔.การสรางการมีสวน
รวม 
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ 

(คิด ทํา รับ ปรับ) 
(เวที กิจกรรม 
ผลักดัน) 

- เรียนรู ผูเก่ียวของ
ทําบทบาท หนาท่ี 
รับประโยชนและผล
ท่ีดี (หาคนทํา คน
ชวย คนรบัผล) 

- สรางโอกาสพัฒนา
(กําหนดเปาหมาย
ตอเนื่องเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น) 

- ทําแผน กติกา 
นโยบาย 

๕. การระดมเงินและ
ทรัพยากรเพื่อเปนทุน 
(พึ่งตนเอง+ตอเนือ่ง) 
- ใชงบประมาณ 

หนวยงานท่ีเปน
เจาภาพ 

- การเขาถึงและใช
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ระดับหมูบาน ตําบล 
จังหวัด 

๖.การมีขอตกลง(สราง
ความยั่งยืน 
ความสัมพันธแนวราบ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน) 
- กติกา ขอตกลง 

โอกาส 
- ธรรมนูญ 
- นโยบาย 
- เปาหมายและแผน 

๗.การจัดการความรวมมือ
ระหวางองคกร ภาครัฐ และ
หนวยงานตางๆ 
- ในพ้ืนท่ี(ชุมชนทองถ่ิน)

ระหวางรัฐ เอกชน NGO 
- ทํางาน/กิจกรรม

เช่ือมโยงสูเปาหมาย
เดียวกัน 

- การแบงบทบาท หนาท่ี 
โอกาส 

- เลือกใชปญญา ความรู 
เครื่องมือ รปูแบบ 

 

 



 
 

๖๙ 

ภาคผนวก ค  

รายละเอียดงานและกิจกรรม ๕ อ. ๕ก. 

๑. ตัวอยางงานและกิจกรรม ๕ อ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑. การสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ
 ๑.๑ ใชความรูภูมปิญญา สรางอาชีพ สราง

รายได เชน งานหัตถกรรม จักสาน ปลูก
สมุนไพร ทําลูกประคบ เปนตน 

๑.๑ (๑) ฝกทักษะผูสูงอายุและครอบครวัเพ่ือสรางอาชีพ เชน 
การสานตะกรา การทอเส่ือ เปนตน 

๑.๑ โรงเรียน
ผูสูงอายุฝกอาชีพ
แกผูสูงอายุเชน 
อาชีพภูมิปญญา 
สานตะกรา  
ออกแบบลายผา
ไหม เพาะพันธุกลา
ไม ทอเสื่อ ทําไม
กวาด  เปนตน   
๑.๒ สถาบันการเงิน
ชุมชน แหลง
การเงินชมุชน
สนับสนุนการสราง
อาชีพแกผูสูงอาย ุ
๑.๓ แหลงเงินทุน
จากภาครฐั กทบ.
ธนาคารพานิชย 
ธกส. ธนาคารออม
สิน รวมสงเสรมิการ
สรางอาชีพแก

๑.๑ (๒) สงเสรมิอาชีพดานภูมปิญญาทองถ่ินแกผูสูงอายุ เชน 
ทอผา ยอมผา จักสาน งานไม ทําอาหารพ้ืนบาน เปน 
๑.๑ (๓) จัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุและครอบครัวท่ีมคีวาม
ตองการหารายไดเสริม 
๑.๑ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๒ เปนผูนํา แกนนํากลุมอาชีพในชุมชน  ๑.๒ (๑) สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุม อาชีพเสริม เชน กลุมทํา
ลูกประคบสมุนไพร กลุมทํายาหมองน้ํา น้ํายาเอนกประสงค กลุม
ทําไมกวาด กลุมทอผาไหม ทอผาฝาย เปนตน 
๑.๒ (๒) สงเสรมิการทองเท่ียวชุมชน เพ่ือสรางงานใหผูสูงอาย ุ
๑.๒ (๓) สนับสนุนใหกลุมอาชีพ จางงานผูสูงอายุชวยงานกลุม 
เชน คัดแยกผลิตภณัฑ ทําพรมเช็ดเทา บรรจุกอนเชื้อเหด็ แยก
ขนาดหนอไมฝรั่ง เปนตน 
๑.๒ (๔) จัดทําฐานขอมูลกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
ครบถวน 
๑.๒ (๕) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๓ เปนผูนํา แกนนําหรือรวมเปนสมาชิก
กองทุนการเงินในชุมชน 

๑.๓ (๑) สนับสนุนจัดต้ังกองทุนผูสูงอายุ ท่ีมาจากการระดมทุน
จากกองทุนการเงินในชุมชน เพ่ือเปนกองทุนใหผูสูงอายุสามารถ



 
 

๗๐ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

กูยืม ประกอบอาชีพ หรือเปนทุนในการทําเกษตร เปนตน ผูสูงอาย ุ
๑.๔ อปท. จัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติเพ่ือสงเสริม
อาชีพแกผูสูงอาย ุ
๑.๕ ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุ(ศพอส.) 
จัดทําแผนดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
ฝกอาชีพ สราง
รายได เพ่ิมการออม   
แกผูสูงอาย ุ
๑.๖ อื่นๆ 
(ระบุ)..................
. 

๑.๓ (๒) ผลักดันใหกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตแบงสัดสวน
งบประมาณกองทุนใหผูสูงอายท่ีุยากไร อยูคนเดียว กูยมืเพ่ือ
ลงทุนประกอบอาชีพ 
๑.๓ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๔ ผลิตอุปกรณขาวของเครือ่งใช เพ่ือใชใน
ครัวเรือน และจําหนาย เชน อปุกรณออกกําลงั
กาย ลูกประคบ เครื่องจักสาน งานผา ตางๆ 
เปนตน 

๑.๔ (๑) จัดหาอปุกรณเพ่ือสรางอาชีพ เชน เสนดาย ผาไหม 
เชือก เปนตน 
๑.๔ (๒) ผลักดันให กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย ธนาคาร
ชุมชน จัดงบประมาณสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ สําหรบักลุม
ผูสูงอาย ุ
๑.๔ (๓) ฝกทักษะการออกแบบบรรจุภณัฑและโลโกผล
ผลิตภัณฑ 
๑.๔ (๔) จัดต้ังตลาดชุมชน 
๑.๔ (๕) สนับสนุนใหตลาดนัดในชุมชน จัดพ้ืนท่ีใหผูสูงอายุจัด
กิจกรรมเพ่ิมรายได เชน การแสดงรําวงยอนยุค แสดงดนตรีไทย  
สาธิตการทําอาหารพ้ืนเมือง ขายอาหารพ้ืนบาน เปนตน 
๑.๔ (๖) ฝกทักษะดานการตลาด ประชาสัมพันธสินคา 
๑.๔ (๗) จัดจําหนายออนไลน 
๑.๔ (๘) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๕ เปนผูนํา แกนนํา หรือรวมการจดัการขยะ
ในครัวเรอืนผูสูงอาย ุ

๑.๕ (๑) สนับสนุนวัสดุในการประดิษฐสิง่ของใหกับกลุมผูสูงอายุ
เพ่ือสรางรายได 
๑.๕ (๒) สนับสนุนใหกลุมคัดแยกขยะ คดัขยะรีไซเคิลใหกลุม
ผูสูงอายุ นําไปผลิตเปนสิ่งของ เครื่องใช ของเลนเด็ก เปนตน 
๑.๕ (๓) ผลักดันใหกลุมวิสาหกิจ กลุมอาชีพท่ีมีขยะท่ีรีไซเคิล
เหลอืจากการผลิต นําขยะมาเปนทุนต้ังกองบุญเพ่ือผูสูงอาย ุ
๑.๕ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 



 
 

๗๑ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๖ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๒.๖ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
 

๒. อาหารสาํหรับผูสูงอายุ     
 ๒.๑ (๑) ครัวเรือนผูสูงอายเุปนทําเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลิตอาหารเอง เชน ปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได เลี้ยงสัตว แปรรปูอาหาร เปนตน และ
พัฒนาเปนครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.๑ (๑)  สนับสนนุใหผูสงูอายุ  ปลูกผัก เลี้ยงสัตว ไก เปด ปลา 
เชน โครงการตูเยน็ขางบาน ผักสวนครวัรั้วกินได การเลีย้งปลา
ในบอดิน ลดการใชปุยเคมี  การแปรรูปและถนอมอาหาร  เปน
ตน 

๒.๑ โรงเรียน
ผูสูงอายุ  ฝกทักษะ
ท่ีเก่ียวของกับ
อาหาร เชน สอน
ทําอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เปนตน 
๒.๒ แหลงเรียนรู
ดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน สนบัสนนุ
การฝกทักษะดาน
การผลิต ประกอบ
อาหาร จําหนาย
อาหารแกผูสูงอายุ 
เชน ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมปลูกผักปลอด
สาร กลุมเลี้ยงสัตว 
กลุมแปรรปูอาหาร 
เปนตน 
๒.๓ อปท. 
สนับสนุนการทํา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และอาหาร

๒.๑ (๒) เปนผูนํา แกนนําในการรวมกลุมปลูก
ผักสวนครัวหนาบาน ถนน เพ่ือคนในชุมชน
บริโภคทํา 
 

๒.๑ (๒)  สนับสนนุใหผูสงูอายุรวมกลุมปลูกผักสวนครัว หนา
บาน ถนนในหมูบาน เพ่ือใหคนในชุมชนบริโภค ลดรายจายใน
ครัวเรือน 

๒.๑ (๓) เปนผูนํา คนตนแบบในการทําเกษตร
ผสมผสาน ปลูกผัก ปลอดสารพิษและถายทอด
ใหกับชุมชน 

๒.๑ (๓) ฝกทักษะผูสูงอายุและครอบครวัผลิตและสรางอาหาร 

๒.๑ (๔) เปนแกนนําในการจดัต้ังกองทุน
สงเสรมิการผลิตอาหารในชมุชน 

๒.๑ (๔) ผลักดันใหชุมชนจดัพ้ืนท่ีสาธารณะใหผูสูงอายุใชทํา
แปลงผักสวนครัว เลี้ยงสัตว ไวบริโภค 
๒.๑ (๕) สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนวิทยากรฝกอบรม และสาธิต
ในโรงเรียนผูสูงอายุ เชน การทําแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ฝกทําพานบายศรี อานอักษรใบลาน นวดแผน
ไทย เปนตน 
๒.๑ (๖) สนับสนุนกลุมทางสังคมผลิตและสรางอาหาร เชน 
เกษตรอินทรีย เลี้ยงสัตว แปรรปูอาหารเปนตน 
๒.๑ (๗) สนับสนุนใหกลุมปุยชีวภาพ ใหปุยฟรีสําหรบักลุม
ผูสูงอายุท่ีปลูกผักปลอดสารพิษ หรอืสนบัสนนุใหผลิตปุยใชเอง 
เปนตน  
๒.๑ (๘) จัดทําฐานขอมูลทุนทางสังคมผลิตและสรางอาหาร 



 
 

๗๒ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๒.๑ (๙) จัดต้ังกองทุนสงเสรมิการผลิตอาหาร ปลอดภัยในชุมชน 
๒.๔ อื่นๆ 
(ระบุ)..................
. 

๒.๑ (๑๐) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๒.๒ ผูสูงอายุและครอบครัวประกอบอาหารและ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

๒.๒ (๑) ฝกทักษะอาสาสมัครรวมดแูลอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ
๒.๒ (๒) ฝกเยาวชนคนรุนใหมผลิตและสรางอาหาร 
๒.๒ (๓) สนับสนุนรานคาจําหนายอาหารเพ่ือสุขภาพ 
๒.๒ (๔) สนับสนุนรานอาหารทําเดลิเวอรี่อาหาร 
๒.๒ (๕) สงเสรมิการแปรรปูและถนอมอาหารเพ่ือสขุภาพ 
๒.๒ (๖) หนวยงานสนบัสนนุอปุกรณผลิตอาหาร เชน หมอ 
กระทะ ตูอบ เครือ่งปน เครื่องซลีปากถุง เปนตน 
๒.๒ (๗) จัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุตองการการดูแลดานอาหาร 
เชน ปรุงอาหาร ซื้อหาอาหาร ปอนอาหาร เปนตน 
๒.๒ (๘) ฝกอบรมกลุมแมบานทําอาหารเพ่ือสุขภาพ ลด หวาน 
มัน เคม็ 
๒.๒ (๙) จัดทําธรรมนูญสุขภาพเพ่ือเพ่ิมการผลิตอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน 
๒.๒ (๑๐) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๓ ผูสูงอายุปลูกและใชสมนุไพรปรงุอาหาร 
รักษาโรค 

๒.๓ (๑) ฝกอบรมการปลูกและใชสมนุไพรปรงุอาหารรักษาโรค 
๒.๓ (๒) สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุม ทํากิจกรรมเรียนรูการ
จัดเมนู การปรุงอาหารท่ีใชวัตถุดิบ และสมนุไพรในชุมชนสําหรบั
ผูสูงอายุ  
๒.๓ (๓) สนับสนุนให รพ.สต.รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อสม. 
และ อผส. ประเมินภาวะโภชนาการและการจัดการอาหารท่ี
เหมาะสมกับสภาพผูสูงอายุ เชน การจัดอาหารท่ีเหมาะสมกับ
โรค โดยการสอน และ สาธิตวิธีการทําอาหาร เปนตน 
๒.๓ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๔ แบงปน แจกจายอาหาร พืช ผัก ผลไม แก ๒.๔ (๑) สรางวัฒนธรรมการแบงปนอาหารในชุมชน เชน กา



 
 

๗๓ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ญาติ เพ่ือนบาน คนรูจัก ระดมวัตถุดบิทําอาหารแจกจายผูยากไร เปนตน 
๒.๔ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๕ จําหนายพืช ผัก ผลไมท่ีเหลือจากการผลิต
ในครัวเรอืน 

๒.๕ (๑) เปดตลาดสเีขียวในชุมชน 
๒.๕ (๒) สนับสนุนใหตลาดนัดชุมชน จัดโซนขายอาหาร ขาย
สินคาสําหรับผูสูงอายุท่ีมีผลผลติเพ่ือจําหนาย 
๒.๕ (๓) จัดโซนจําหนายสนิคาปลอดสารสําหรบัผูสูงอาย ุ
๒.๕ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๖ นําอาหารท่ีผลิตในครัวเรือนทําบุญ ทํา
ทาน  

๒.๖ (๑) สรางวัฒนธรรมครวัเรอืนผลิตอาหารเพ่ือทําบุญทาน 
เชน อาหารกลางวันเพ่ือผูสูงอายุในโรงเรยีนผูสูงอายุ อาหาร
สุขภาพเพ่ือพระสงฆ อาหารเพ่ือเด็กปฐมวัยในศพด. เปนตน 
๒.๖ (๒) สนับสนุนการปลูกพืช ผัก ผลไม ในพ้ืนท่ีสาธารณะของ
ชุมชนแลวนําผลผลิตท่ีไดแจกจายใหกับผูท่ียากไร 
๒.๖ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๗ ทุกครัวเรอืนมีการเก็บ รักษาพันธุ ๒.๗ (๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ พันธุพืช พันธุสัตว และวัสดุ
อุปกรณ เพ่ือรักษาพันธุกรรม 
๒.๗ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๘ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๒.๘ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๓. การสงเสริมการออกกําลังกายผูสูงอาย ุ
 ๓.๑ (๑)ออกกําลังกายทุกวันและทุกโอกาส ท้ัง

ออกดวยตนเองท่ีบาน และรวมกิจกรรมกลุม
ออกกําลังกาย 
๓.๑ (๒)เปนผูนํา แกนนํากลุมออกกําลังกายใน
ชุมชน 

๓.๑ (๑) คนหาและนําใชทุนทางสังคม คนตนแบบออกกําลังกาย ๓.๑ ชมรมผูสูงอายุ 
สนับสนุนการออก
กําลังกาย รวมกลุม
แกนนนํา จัด
กิจกรรมออกกําลัง
กาย 
๓.๒ โรงเรียน
ผูสูงอายุ พัฒนา

๓.๑ (๒) สงเสรมิการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุในทุก
กิจกรรมและทุกโอกาส 
๓.๑ (๓) สงเสรมิการฝกสมอง กลามเนือ้ 
๓.๑ (๔) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมครฝูกเทคนิคออกกําลังกาย
ในรปูแบบตางๆ เชน แอโรบิค โยคะ ยืดเหยียดกลามเนื้อ เปนตน   
๓.๑ (๕) สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมคัรในการสนบัสนุน
กิจกรรมกลุมสรางเสรมิสุขภาพสําหรบัผูสูงอายุ เชน กลุมออก



 
 

๗๔ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

กําลังกายไมพอง กลุมรําวงยอนยุค กลุมเตนลีลาศ กลุมบาสโลป 
เปนตน 

ศักยภาพผูสูงอายุ
ออกกําลังกาย
เหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพ 
๓.๓ ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุ(ศพอส.) 
สนับสนุนการจดั
กิจกรรมเพ่ือ
สงเสรมิการออก
กําลังกายใน
ผูสูงอาย ุ
๓.๔ ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
สนับสนุนการจดั
กิจกรรมรวมกันของ
ครอบครัวผูสงูอายุ 
ไดมีกิจกรรมทาง
กายรวมกัน  

๓.๑ (๖) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการประกวด ท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาพผูสูงอายุท้ังระดบัุคคล กลุม  เชน ประกวดผูสูงอายุฟนด ี
สูงวัยใสใจสุขภาพ การแสดงรําวงยอนยุค เตนลีลาศ เตนแอโร
บิค รําวงกงกา รําไมพอง เปนตน 
๓.๑ (๗) สนับสนุนใหอาสาสมัคร ผูนํา วยัทํางาน วัยรุน ผูสูงอายุ 
ทํากิจกรรมออกกําลังกายและกิจกรรมสรางสรรครวมกันในวนั
สําคัญ เชน กีฬาพ้ืนบานผูสูงอายุในวันปใหมโดยใหบุตร หลาน
เขารวมเปนทีม  แขงฟุตบอล ๓ วัย ๔๐๐ ป  เปนตน 
๓.๑ (๘) สนับสนุนอปุกรณการออกกําลงักายในชมรมผูสูงอายุ 
และในชุมชน 
๓.๑ (๙) จัดทําลานกีฬาและติดต้ังอปุกรณการออกกําลังกาย
สําหรบัผูสูงอายุทุกหมูบาน 
๓.๑ (๑๐) ผลักดันใหสถาบันการเงินชุมชนจัดสรรผลกําไรจาก
การประกอบการใหเปนคาอาหารวางจัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ในชุมชน 
๓.๑ (๑๑) สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชนขอรบับริจาค
งบประมาณจากบรษิัท องคกรเอกชน ในและนอกพ้ืนท่ีจัดต้ังเปน
กองทุนสนบัสนนุกิจกรรมออกกําลังกายผูสูงอายุ  
๓.๑ (๑๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๓.๒ ใชภูมปิญญาทองถ่ินในการออกกําลังกาย 
เชน เชือกรอก ผาขาวมา ยางยดื เปนตน 

๓.๒ (๑) สนับสนุนการใชภูมปิญญาทองถ่ินในการออกกําลังกาย 
เชน เชือกรอก ผาขาวมา ยางยดื เปนตน 
๓.๒ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๓.๓ ผลิตอุปกรณออกกําลังกายสําหรบัตนเอง 
แจกเพ่ือนบานและ จําหนาย 

๓.๓ (๑) จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนบัสนนุอปุกรณการออกกําลังกาย
สําหรบัผูสูงอายุ เชน จักรยานปน เครื่องเสียง ชุดรําวงยอนยคุ 



 
 

๗๕ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

เปนตน 
๓.๓ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๓.๔ อื่นๆ (ระบุ)................... ๓.๔ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๔. การออมเพือ่ผูสูงอาย ุ
 ๔.๑ ออมเพ่ือตนเอง เชน ออมทุกวนัแจกเบีย้

ผูสูงอายุ ออมกับชมรม ออมกับโรงเรียนผูสูงอายุ 
ออมกับธนาคารท่ัวไป  ออมกับธนาคารชุมชน 
เปนตน 

๔.๑ (๑) สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุทํากิจกรรมการออม ๔.๑ สถาบัน
การเงินชุมขน และ
กองทุนในชุมชน 
สนับสนุนการออม
ในผูสูงอายุ  เชน 
ฝกอบรมการทํา
บัญชีครัวเรือนแก
สมาชิก 
๔.๒ ชมรมผูสูงอายุ
สงเสรมิการออม 
เชน การจัดต้ัง
กองทุนการออม 
เปนตน 
๔.๓ โรงเรียน
ผูสูงอายุสงเสริม
การออม 
๔.๔ อปท. 
สนับสนุนการจดัต้ัง
กองทุนการออมเพ่ือ
สวัสดิการ 

๔.๑ (๒) สนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีมาโรงเรยีนผูสูงอายุ ต้ังกลุมออม
เงิน เพ่ือเก็บไวใชในกิจกรรมการเรียนรูในกลุมหรือในโรงเรยีน 
หรือเมือ่ตองไปเรียนรูนอกพ้ืนท่ี 
๔.๑ (๓) สนับสนุนใหผูสูงอายเุปนสมาชิก และออมเงิน กับกลุม
องคกร การเงิน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ธนาคารชุมชน เปนตน 
๔.๑ (๔) สนับสนุนใหผูสูงอายุสมัครเขารวมเปนสมาชิกกองทุน 
องคกรการเงินท่ีมีการจัดสวัสดกิาร เจ็บ ปวย ตาย 
๔.๑ (๕) สนับสนุนใหผูสูงอายอุอมเงิน จากเบี้ยยงัชีพท่ีไดรบัจาก 
อปท. โดยใหสถาบนัการเงินทําบัญชี รบั-ฝากในวันจายเบีย้ยัง
ชีพ 
๔.๑ (๖) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๒ ออมเพ่ือคนในครอบครัว เชน ฝากกับ
ธนาคาร  ฝากกับสถาบนัการเงนิชุมชน เปนตน 

๔.๒ (๑) จัดทําฐานขอมูลการเปนสมาชิกกองทุนของผูสูงอาย ุ
๔.๒ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๓ ทําบัญชีครัวเรอืนทุกวัน ๕.๓ (๑) สนับสนุนใหผูสูงอายุจดัทําบัญชีครัวเรือน 
๕.๓ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๔ รวมสมทบกองทุนเพ่ือชวยเหลอืเพ่ือน
ผูสูงอายุและคนอื่น 

๔.๔ (๑) สงเสรมิใหกลุมอาชีพสมทบทุนเพ่ือดูแลผูสูงอาย ุ
๔.๔ (๒) ระดมเงินทุนในชุมชนเพ่ือรวมดแูลผูสูงอาย ุ
๔.๔ (๓) สนับสนุนใหชุมชนจัดต้ังกองทุนตางๆ 
๔.๔ (๔) สนับสนุนใหคนในชุมชนออมบญุเพ่ือดูแลผูสูงอายุ เชน 
สมทบทุน ลงแรง เปนตน 



 
 

๗๖ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๔.๔ (๕) สนับสนุนใหคนในชุมชนทําธนาคารความดดีวยการดูแล
ผูสูงอายุเชน รับ-สงผูสูงอายุ ดแูลจัดหาอาหาร เปนเพ่ือนคุย พา
ไปทําบุญ ทําความสะอาดบานเรือน เปนตน 
๔.๔ (๖) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๕ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๕.๕ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๕. อาสาสรางเมือง 
 ๕.๑ เปนผูนํา แกนนํากลุมอาสาดูแลเยี่ยมบาน

เพ่ือนผูสูงอายุในชุมชน 
๕.๑ (๑) สนับสนุนหนวยงาน องคกรในชุมชน จัดการเรียนรูตาม
ความชํานาญเพ่ือฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เชน พยาบาลจาก
รพ.สต. ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ ฝกทักษะ บรหิารสมอง 
นักโภชนากร สอนเรื่องอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ กศน. ฝก
ทักษะอาชีพเสริม เปนตน 

๕.๑ รพ.สต.  
สนับสนุนดาน
วิชาการ เชน จัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม
การดูแลท่ีบาน
ใหแกอาสาสมัครใน
ชุมชน จัดทําคูมอื 
แนวทางใหการ
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
เปนตน 
๕.๒ ศูนยพัฒนา
ครอบครัวสนบัสนุน
การดูแลผูสูงอายุ
และครอบครัว 
๕.๓ ศูนยการดูแล
ตอเนื่องในชุมชน 
๕.๔ ชมรมผูสูงอายุ
รวมคน รวมพลคน
อาสาออกเยี่ยมบาน
สมาชิก และจัด

๕.๑ (๒) สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมคัรดูแลผูสูงอายุ(อผส.) 
เพ่ือใหมีความรูเขาใจความเสื่อมตามวัย เชน การจัดหาอาหารให
ปลอดภัยและสอดคลองกับความตองการตามวัยและโรค การให
การดูแลชวยเหลอืตามสภาพท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉนิ 
๕.๑ (๓) สนับสนุนใหอาสาสมัครผูท่ีผานการอบรมเฉพาะ
ทางดานการดูแลผูสูงอายุ ใหเปนวิทยากรในการถายทอดความรู
แกอาสาสมัครดานสุขภาพ หรือผูสนใจ และวางแผนการดูแล
ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง เจบ็ปวยซับซอน เปนตน 
๕.๑ (๔) สนับสนุนใหผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ เปนอาสาสมคัร
ดูแลผูสูงอายุ เพ่ือเตรียมตัว และเขาใจสภาพ และปญหาของ
ผูสูงอาย ุ
๕.๑ (๕) จัดทําแผนการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุ
๕.๑ (๖) สนับสนุน ใหรพ.สต.รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อสม. 
และ อผส. ออกเยีย่มบานผูสูงอายุติดเตียง พิการ  ประเมินการ
ดูแลกิจวัตรประจําวัน การอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกาย การ



 
 

๗๗ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

สระผม ตัดเลบ็ของผูดูแล ใหความรู และสอนวิธีการชวยพ้ืนฟู
สภาพ  เปนตน 

กิจกรรมพบปะเพ่ือ
แลกเปลีย่นกัน 
๕.๕ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน
สนับสนุนการเรียน
เพ่ิมเติมเฉพาะดาน
การดูแลผูสูงอายุ 
เชน การบริบาล
ผูสูงอายุ ผูชวย
พยาบาล  ผูดูแล
ผูสูงอายุ เปนตน 
 

๕.๑ (๗) สนับสนุนใหมีการมอบหมาย หนาท่ีให อสม. อผส. 
ติดตามดูแลผูปวยท่ีบาน เชน การฝกเดนิ ลุก นั่ง การหยบิจบั 
การพูด การกลืน ใหผูสูงอายุในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ  
๕.๑ (๘) จัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุท่ีติดเตียง ติดบาน และจัดทํา
แผนรวมกับ รพ.สต. อสม.ติดตามเยี่ยมบาน ดแูลท่ีบาน 
๕.๑ (๙) จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครท่ีมคีวามชํานาญในการ
ชวยเหลือดูแลแตละดาน ในพ้ืนท่ี 
๕.๑ (๑๐) สนับสนุนใหจัดทําคูมอื แนวทางใหการชวยเหลือ
ผูสูงอายุ สําหรบัอาสาสมัครในชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ประเมิน ตัดสินใจ ในการชวยเหลือ สงตอ ในระดบัชุมชน 
๕.๑ (๑๑) สนับสนุนอปุกรณ งบประมาณการทํางานอาสา 
๕.๑ (๑๒) สนับสนุนใหมเีครอืขายการดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายุท่ี
เจ็บปวย ทุกขยาก ไรท่ีอยู ถูกกระทํารุนแรง ไดแก พยาบาล พมจ. 
บานพักหญิง ตํารวจ อสม. กศน. ผูบรหิารทองถ่ิน เปนตน 
๕.๑ (๑๓) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
ผูดูแลในครวัเรือนท่ีมีผูปวย หรอืผูสูงอายุติดเตียง เพ่ือการ
แลกเปลีย่นประสบการการณ การจัดการกับความเครียด และ
ภาระการดูแล  และความตองการการชวยเหลอื สนับสนุน  
๕.๑ (๑๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๒ เปนผูนํา แกนนําหรือรวมในการระดมทุน
เพ่ือจัดต้ังกองทุนในการดูแลชวยเหลอืผูสูงอาย ุ

๕.๒ (๑) สนับสนุนการจดัต้ังศูนยรบับริจาค วัสดุ อุปกรณ  เงิน
เพ่ือเปนกองทุนสําหรับการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุท่ีทุกขยาก 
เจ็บปวย ขาดคนชวยเหลอืดูแล เปนตน 
๕.๒ (๒) จัดทํากองทุนเพ่ือดูแลกลุมคนอาสา 
๕.๒ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 



 
 

๗๘ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๕.๓ ฝกทักษะการดูแลตนเองและผูอื่น ๔.๓ (๑) สนับสนุนใหผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ เขารับการฝกทักษะ 
การเรียนรูการเปลี่ยนแปลงในวยัผูสูงอายุ เชนภาวะสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย  การรบัประทานอาหาร การปองกันและฟนฟู 
ความเสือ่มตามวยั การดูแลสุขภาพจิต 
๔.๓ (๒) สนับสนุนใหผูสูงอายเุขารบัการฝกอบรม  ทักษะในการ
ดูแลตนเองไดตามภาวะสขุภาพ เชน การออกกําลงักาย  การ
รับประทานอาหาร การปองกันและฟนฟู ความเสือ่มตามวัย การ
ดูแลสุขภาพจิต เชน การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรบีําบัด 
ธรรมะบําบดั เปนตน และเฝาระวังความปลอดภัยในบาน นอก
บาน และการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอนตาย 
เปนตน 
๔.๓ (๓) สนับสนุนใหจัดอบรมสมาชิกในครัวเรือนในการดแูล
ผูสูงอายุ ใหเขาใจความเสื่อมตามวัยและการดูแลเมื่อปวย
เล็กนอย ปวยเรื้อรัง ฉุกเฉนิ และระยะสุดทายเพ่ือใหการดูแล
ชวยเหลืออยางถูกตอง 
๔.๓ (๔) ฝกทักษะคนอาสาท้ังอาสาสมคัรโดยอาชีพ และคนจิต
อาสาใหการดแูลชวยเหลอืผูสูงอายุในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ครอบคลุมปญหาและความตองการ และทุกสภาวะสุขภาพ 
๔.๓ (๕) สนับสนุนการฝกอบรมกลุม อสม. ใหสามารถประเมนิ
ภาวะสุขภาพ ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูสูงอาย ุ
๔.๓ (๖) สนับสนุนใหจัดการ ฝกอบรม และ สนับสนนุ กลุม อป
พร. ใหสามารถประเมิน ภาวะฉกุเฉิน และใหการชวยเหลือ 
เคลื่อนยายผูสูงอายไุดถูกตอง เหมาะสม เชน หกลม กระดูกหัก 
หมดสติ เปนตน และสามารถชวยเหลือเบื้องตน เคลือ่นยายได
อยางถูกวิธี  
๔.๓ (๗) สนับสนุนฝกอบรม กลุม อพม.ในการเฝาระวัง 



 
 

๗๙ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ชวยเหลือ กรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดในผูสูงอายุ เชน ถูกทําราย 
ทารุณ ทอดท้ิง เปนตน และสามารถประสานการชวยเหลือ สง
ตอ ไดเหมาะสม 
๔.๓ (๘) สนับสนุนการฝกอบรม และสนบัสนนุกลุมอาสากูชีพ ให
สามารถชวยเหลอืฉุกเฉนิผูสูงอายุไดรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ
ทันเวลา 
๔.๓ (๙) สนับสนุนการฝกอบรมการดูแล ชวยเหลอืผูสูงอายุ ใน
กลุมผูนําทองท่ี ทองถ่ิน อาสาสมัครอืน่ๆ เชน อปพร. อพม. 
ตํารวจบาน เปนตน 
๔.๓ (๑๐) ประสานภาคีเครือขาย รวมพัฒนาอาสาสมัคร 
๔.๓ (๑๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๔ แบงปน ถายทอดความรูและประสบการณ 
เชน เปนวิทยากรผลิตสือ่การเรยีนการสอนตาม
วิถีภูมิปญญาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วิทยากร
สอนในโรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน 

๕.๔ (๑) สนับสนุนใหมีการคนหาอาสาผูสูงอายุท่ีเปน ปราชญ 
อดีตนํา  ขาราชการบํานาญมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ชุมชนใหการ
ยอมรบั มาเปนวิทยากร จัดการเรียนรูในโรงเรียน 
๕.๔ (๒) สนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีเปนปราชญ มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะเรื่อง จัดการเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชนในชุมชน เชน สอนและฝกเด็กปฐมวยั
ปนตุกตาดินเผา  ทําสิ่งประดิษฐ ของเลนจากใบจาก ใบตอง สอน
เด็กและเยาวชนทําปุยชีวภาพ น้าํหมักชีวภาพ เปนตน 
๕.๔ (๓) จัดทําฐานขอมูลทุนทางสังคม คนอาสาในพ้ืนท่ี 
๕.๔ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๕ เปนผูนํา แกนนํา หรือรวมกิจกรรมอาสา
ตางๆ ในชุมชน เชน ทํางานสาธารณะประโยชน 
ดูแลปาชุมชน ทําความสะอาดบานเพ่ือนผูสูงอายุ 
เปนตน 

๕.๕ (๑) จัดกิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหคนในชุมชนรวมอาสา เชน 
กิจกรรมดูแลสาธารณะ ดูแลทรพัยากรชุมชน เปนตน 
๕.๕ (๒) สนับสนุนใหผูสูงอายรุวมกลุมทําอาสา เพ่ืองาน
สาธารณะ เชน การทําความสะอาดวัด โรงเรียน ศาลากลางบาน 
ถนนในหมูบาน การปรบัปรุงท่ีสาธารณะทําแปลงปลูกผักรวม  



 
 

๘๐ 

ปฏิบัติการเดน ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ทํานารวม จัดการขยะ เปนตน  
๕.๕ (๓) เพ่ิมเยาวชนคนรุนใหมเปนคนอาสา  
๕.๕ (๔) สนับสนุนฝกอบรมใหกลุมเด็ก เยาวชน วัยรุน เปน
อาสาสมัครเยี่ยมบาน ชวยเหลอืผูสูงอาย ุ
๕.๕ (๕)  
๕.๕ (๖) เพ่ิมจํานวนคนอาสาในชุมชน 

๕.๕ (๗) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๕.๖ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๕.๖ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

 

 

 

 

 

๒. ลักษณะงานและกิจกรรม ๕ ก 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑. การลดอุบัติเหต ุ
 ๑.๑ ปรับสภาพแวดลอมของบานให

เอื้อตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอาย ุ
โดยการจัดสภาพแวดลอมในบาน
แ ล ะ น อ ก บ า น ให ส ะ อ า ด  ถู ก
สุขลักษณะ ไมมีส่ิงกีดขวางทางเดิน 

๑.๑ (๑) สนับสนุนใหมีการจัดสภาพแวดลอมใน
ชุมชนให เอื้อตอผูสู งอายุ  เชน  พ้ืน ท่ีวัด  ศาลา
กลางบานมีทางลาด มีเกาอี้นั่งสวดมนต หองสวม 
มีราวจับ เปนตน  

๑.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
ก าร ดํ า เนิ น ก าร เพ่ื อ ล ด ก าร เกิ ด
อุบัติเหตุ เชน การปรับปรุงบานและ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอผูสูงอายุท้ังใน

๑.๑(๒) สนับสนุนให รพ.สต. โรงพยาบาล อบต./



 
 

๘๑ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

เชน หองน้ํา/หองสวม มีราวจับ พ้ืน
เรียบ ไมขรุขระและไมขัดมันจนลื่น 

เทศบาล หนวยงานรัฐอื่นๆ ปรับพ้ืนท่ีใหเอื้อตอ
ผูสูงอายุ เชน มท่ีีนั่ง มีราวจับ มีทางลาด เปนตน  

บานและภายในชุมชน การมีลานกีฬา 
ปรับบานใหปลอดภัย มีศูนยบริการ
ใหยืมอุปกรณ มีศูนยบริการออกกําลัง
ก าย แ ล ะมี ค รู ฝ ก  ก ารป รับ พ้ื น ท่ี
สาธารณะท่ีเอื้อตอผูสูงอายุ จัดลาน
กิจกรรหรือลานกีฬา 
๑.๒ โรงเรียนผูสูงอายุ มีการพัฒนา
หลักสูตรในการดูแลสุขภาพและฟนฟู
สุขภาพ 
๑.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เชน จัดบริการดูแล
สงเสริมสุขภาพ ฟนฟูสภาพ จัดใหมี
การดูแลตอเนื่อง และติดตามเยี่ยม 
จัดใหมีบริการกายอุปกรณ  พัฒนา
หลักสูตรฝกทักษะผูสูงอายุ  ผูดูแล
พัฒนาเครือขายการดูแลผูสูงอายุ 
บู รณ าการและผสมผสานแพทย
ทางเลือก 

๑.๔ ผูนําชุมชน โดยมีการสงเสริมการ
มีส วน รวมของชุม ชน ในการดู แล 
พัฒ นากติกา ขอตกลงของชุมชน 
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ประสานงาน
ห น ว ย ง า น  อ ง ค ก ร ให ก า ร ดู แ ล
ชวยเหลือ 
๑.๕ ชมรมผูสูงอายุ โดยการติดตาม
เยี่ยมบาน ดูแล ชวยเหลือกัน 

๑.๑(๓) สนับสนุนใหพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนใหเอื้อ
ตอผูสูงอายุ เชน จัดบริการสวมสาธารณะท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ มีสวนสาธารณะ มีลานออกกําลัง
กาย มเีครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
มปีายประชาสัมพันธท่ีใชตัวหนังสือขนาดใหญ เปน
ตน  
๑.๑(๔) สนับสนุนใหมีสถานท่ีหรือแหลงประโยชน
อยูในชุมชนท่ีไมไกลจากชุมชน มีเสนทางท่ีสามารถ
เดินทางเขาถึง ไดโดยสะดวก เชน ศูนย พอส. 
๑.๑ (๕) สนับสนุนใหมี ตัวอาคารท่ีเปนแหลง
ประโยชนท่ีถาวร เลือกใชวัสดุครุภัณฑท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรง สภาพอากาศปลอดโปรง และมีแสง
สวางเพียงพอ  
๑.๑ (๖) สนับสนุนใหมีสาธารณูปโภคเพียงพอ 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะท่ีเอื้อตอผูสูงอายุ  
๑.๑(๗) สนับสนุนใหมีกลุมจิตอาสาในชุมชน 
รวมกลุมจัดและปรับบานผูสูงอายุตามสภาพความ
ตองการ เชน ชวยทําความสะอาด จัดเก็บของ ทํา
ราวจับหองน้ํา ราวบันได เปลี่ยนโถสวมจากนั่งราบ
เปนชักโครก ปรับเตียงนอน เปนตน  
๑.๑(๘) สนับสนุนใหมีการจัดปรับบานใหเหมาะสม
ตามปญหาและความตองการ และภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุ เชน ผูสูงอายุท่ีเปนถุงลมโปงพอง
ตองใชออกซิเจน ผูสูงอายุเปนอัมพาต ผูสูงอายุตา
บอด เปนเบาหวานมีภาวะแทรกซอนตางๆ เปน
โรคหัวใจ เปนตน  



 
 

๘๒ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๑(๘) สนับสนุนการจัดงบประมาณซอมแซม
ปรับปรุงบานสําหรับผูสูงอายุท่ียากไร ไมมีท่ีอยู
อาศัย 

๑.๖ อาสาสมัครในชุมชน เชน อสม. 
โดยการชวยจัดสภาพแวดลอมในบาน 
นอกบาน การปรับสภาพแวดลอมให
ปลอดภัย การดูแลฟนฟูสภาพ การ
ติดตามเยี่ยมบาน 
๑.๗ อื่นๆ ระบ.ุ....... 

๑.๑(๙) ผลักดันใหธนาคารหมูบานแบงสัดสวน
งบประมาณสําหรับการซอมแซม สรางบาน ให
ครอบครัวท่ีประสบเหตุการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ
บานเรือนเสียหาย  
๑.๑(๑๐) สนับสนุน ให ผูสู งอายุ  รวมกลุม ทํ า
กิจกรรมในชุมชน เชน เก็บกวาดถนน ตัดหญา ทํา
ความสะอาดวัด โรงเรียน เปนตน เพ่ือสะสมเปน
คะแนนความดี รับสวนลดในการซื้อสินคาอุปโภค 
บริโภค ในรานคาชุมชน  

๑.๑(๑๑) อื่นๆ ระบุ........ 
๑.๒ การดูแลสงเสริมสุขภาพ และ
ฟนฟูสภาพรางกายผูสูงอายุ  เชน 
สงเสริมการออกกําลังกาย 

๑ .๒ (๑ ) ส นั บ ส นุ น ให  รพ .ส ต . ร ว ม กั บ นั ก
กายภาพบําบัดฝกทักษะการดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอ
ความเสื่อม และฟนฟูการเสื่อมตามวัยในผูสูงอายุ 
เชน การฝกสมอง การฝกทํางานศิลปะ การนวด
ผอนคลาย  
๑.๒(๒)สนับสนุนใหมีหมอนวดแผนไทย ใหบริการ
ฟนฟูกลามเนื้อ บริหารขอ ดวยวิธีทางเลือก เชน 
การนวดผอนคลาย นวดรักษาอาการปวด ยืด
เหยียดกลามเนื้อเฉพาะท่ี เปนตน  
๑.๒(๓) สนับสนุนใหมีบริการตรวจคัดกรอง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเครียดและ
สุขภาพจิต ความสามารถในการชวยตัวเอง ขอ
เสื่อม เปนตน ท่ีเฉพาะตอผูสูงอายุ  
๑.๒(๔) จัดกิจกรรมออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ



 
 

๘๓ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ผูสูงอายุ  
๑.๒(๕) สนับสนุนการฝกอบรมกลุม อสม. ให
สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการ
ชวยเหลือตัวเองของผูสูงอายุ การตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การประเมินภาวะ
ฉุกเฉิน เชน หมดสติ น้ําตาลในเลือดตํ่า กระดูกหัก 
แขนขาออนแรง เปนตน  
๑.๒(๖) สนับสนุนการจัดบริการการนวดรักษา
เฉพาะท่ี นวดผอนคลาย นวดฝาเทา เปนตน  
๑.๒(๗) สนับสนุนใหมีการดูแลทางเลือก เชน การ
อบ ประคบสมุนไพร แชมือ-เทาสมุนไพร เปนตน  
๑.๒(๘) อื่นๆ ระบุ........ 

๑.๓ การเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน และ
อุบัติเหตุ จากการเจ็บปวย การจัด
ส ภ าพ แ วด ล อ ม ท้ั งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกบาน 

๑.๓ (๑) สนับสนุนใหมีบริการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง กรณีเรงดวน อุบัติเหตุ 
ภาวะฉุกเฉิน ถูกทําราย เปนตน  
๑.๓(๒)สนับสนุนการจัดรถรับ-สงผูสูงอายุ ท่ี
ป ระส บ อุบั ติ เห ตุ  ฉุ ก เฉิ น เพ่ื อ ไป ใชบ ริก าร ท่ี
โรงพยาบาล เชน อุบัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง หก
ลม ไขสูง ชัก หมดสติ ถูกทํารายรางกาย เปนตน  
๑.๓(๓) สนับสนุนใหมีกลุมอาสาสมัคร รวมกันจัด
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อท้ังผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยพิการ และ
ผูสูงอายุท่ีครอบครัวจัดการเองไมได เปนตน  
๑.๓(๔) ส นั บ ส นุ น ให จัดก ารฝ กอบ รม  แ ล ะ
สนับสนุน กลุม         อปพร. ใหสามารถประเมิน
ภาวะฉุกเฉิน และใหการชวยเหลือ เคล่ือนยาย
ผูสูงอายุไดถูกตองเหมาะสม เชน          หกลม 
กระดูกหัก หมดสติ เปนตน และสามารถชวยเหลือ
เบื้องตน เคลื่อนยายไดอยางถูกวิธี  



 
 

๘๔ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๓(๕) สนับสนุนใหจัดทําคูมือ แนวทางใหการ
ชวยเหลือผูสูงอายุสําหรับอาสาสมัครในชุมชน เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการประเมินตัดสินใจ ในการ
ชวยเหลือและสงตอในระดับชุมชน  
๑.๓(๖) สนับสนุนการฝกอบรม และสนับสนุนกลุม
อาสากูชีพ ใหสามารถชวยเหลือฉุกเฉินผูสูงอายุได
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันเวลา ลดความพิการ
ภาระการดูแลระยะยาวในครอบครัว ชุมชน  
๑.๓(๗) สนับสนุนใหวิทยุชุมชน มีรายการท่ีให
คําปรึกษาแกผูสูงอายุ ผูดูแล เพ่ือนบาน ในเรื่อง
ตางๆ เชน สุขภาพการ 
เขาถึงสิทธิตางๆ ผาน ดีเจ เปนตน  

๑.๔ การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผูสูงอายุ  

๑.๔(๑) สนับสนุนการฝกอบรมทักษะ ทีมชวยเหลือ
ฉุกเฉิน อยางสม่ําเสมอ เชน การทบทวนทักษะการ
ชวยฟนคืนชีพ การเคล่ือนยายผูปวย การนําสง
อยางปลอดภัย โดยการอบรมฟนฟู การฝกจากการ
จําลองสถานการณจริง เปนตน  
๑.๔(๒) สนับสนุนใหมีกิจกรรมการฝกทักษะตางๆ 
เชน ฝกการลุก เดิน นั่ง หยิบจับ การฝกสมอง
ฝกงานศิลปะ  
๑.๕ สนับสนุนกองทุน องคกรการเงินในชุมชน
ระดมเงินผลกําไรจากการประกอบการ จัดต้ัง
ก อ ง ทุ น ก ล าง เพ่ื อ ให ค ว าม ช ว ย เห ลื อ ค น ท่ี
ยากลําบากในชุมชน เชน บานถูกไฟไหม ดินถลม 
น้ําทวม ยากจน ท่ีอยูไมถาวร เจ็บปวยจนพิการขาด
รายได เปนตน  
๑.๖ ผลักดันให กลุม กองทุน องคการเงินในชุมชน
ระดมทุน จัดสวัสดิการใหกับสมาชิกทุกกลุมวัย 



 
 

๘๕ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

และจัดสรรงบประมาณสําหรับการชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ เชน ใหยืมเงินจัดงานศพเรงดวน 
ชวยอุปกรณสรางบานกรณีเกิดไฟไหม ลมพายุ 
เปนตน  
๑.๗ สนับสนุนใหกลุมอาสาสมัคร แกนนําชุมชน 
จัดกลุมบริการ ชวยเหลือผูสูงอายุตามความถนัด 
เชน บริการตัดผม สระผม ดูแลความสะอาด ซอม
บาน ปรับบาน ดูแล ฟนฟู เชน ชวยบริหารขอ ฝก
ลุก นั่ง ยืน เปนตน และสะสมเปนคะแนนความดี
เพ่ือแลกสิ่งของ เครื่องใชในบาน ของเยี่ยมผูสูงอายุ 
เปนตัน  

๑.๘ จัดใหมีเอกสาร หนังสือ แผนพับ ดานสุขภาพ 
อาชีพ การจัดบาน การจัดพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีเหมาะ
สําหรับผูสูงอายุ และครอบครัว  
๑.๙ สนับสนุนการจัดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเอื้อตอ
ผูสูงอายุ เชน ลานกิจกรรมสูงวัย เครื่องออกกําลัง
กาย  
๑.๑๐ สนับสนุนใหผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ เขารับ
การฝกทักษะ การเรียนรูการเปล่ียนแปลงในวัย
ผูสูงอายุ เชนภาวะสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหาร การปองกันและฟนฟู ความ
เส่ือมตามวัย การดูแลสุขภาพจิต เชน การส่ือสาร 
วิธีคลายเครียด ดนตรีบําบัด ธรรมะบําบัด เปนตน 
และเฝาระวังความปลอดภัยในบาน นอกบาน และ
การเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอน
ตาย เปนตน  
๑.๑๑ สนับสนุนใหจัดพ้ืนท่ี หรือลานกิจกรรมใน



 
 

๘๖ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ชุมชน สนับสนุนใหผูสูงอายุรวมกลุมออกกําลังกาย 
มีกิจกรรมทางกายรวมกัน หรือมีอุปกรณสนับสนุน
การออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ  
๑.๑๒ สนับสนุนใหผูนําทองท่ี ผูใหญบาน กํานัน 
อาสาสมัครประสานขอมูลผูสูงอายุท่ีไดรับความ
เดือดรอน จากการไรท่ีพัก อยูโดดเดี่ยว เจ็บปวย 
ประสบภัยพิบัติ เพ่ือหาท่ีพักท้ังแบบช่ัวคราว และ
ถาวรใหอยูอาศัย  

๑.๑๓ จัดทําระบบขอมูล GIS ระบุหลังคาเรือนท่ีมี
ผูสูงอายุ เพ่ือนําใชในการระบุตําแหนงรับ-สงกรณี 
ฉุก เฉิน  หรือขอความชวยเหลือสนับสนุน ให
ผูสูงอายุ เยาวชน ดําเนินรายการถามตอบสุขภาพ 
และใหความรูเก่ียวของกับผูสูงอายุ เชน ความ
เส่ือมตามวัย การดูแลสุขภาพ การดูแลทางเลือก 
การจัดอาหารท่ีเหมาะสม เปนตน ในสถานีวิทยุ
ชุมชน  
๑.๑๔ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม ดูแลผูสูงอายุ
ของอาสาสมัคร เชน กลุม อผส. อสม. อาสากูชีพ 
เปนตน  
๑.๑๕ สนับสนุนใหมีเจาหนาท่ี อาสาสมัครท่ีไดรับ
การฝกอบรม ในดานการจัดปรับอุปกรณท่ีเอื้อตอ
ปญหาและภาวะสุขภาพ เชน การออกแบบเกาอี้นั่ง
อาบน้ําสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนอัมพาต การปรับ
เตียงนอนใหผูปวยติดตียง ใหสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันไดสะดวก ผอนแรง เปนตน 
๑.๑๖ สนับสนุนใหผูสูงอายุเขารับการฝกอบรม 
ทักษะในการดูแลตนเองไดตามภาวะสุขภาพ เชน 



 
 

๘๗ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การ
ปองกันและฟนฟู ความเส่ือมตามวัย การดูแล
สุขภาพจิต เชน การส่ือสาร วิธีคลายเครียด ดนตรี
บําบัด ธรรมะบําบัด เปนตน และเฝาระวังความ
ปลอดภัยในบาน นอกบาน และการเตรียมตัวเขาสู
วัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอนตาย เปนตน 
๑.๑๗ สนับสนุนการจัดทําคูมือ แนวทางการดูแล
ผูสูงอายุท่ีคนในชุมชนรวมกันจัดทําเพ่ือใชประสาน
การดูแลชวยเหลือ เชน แนวทางการเรียกใชรถ
ฉุกเฉิน ๒๔ ช่ัวโมง แนวทางการประสานขอเบิก
สวัสดิการ แนวทางการสงตอ เปนตน  

๑.๕ อื่นๆ ระบุ................ ๑.๓๔ อื่นๆ ระบุ........ 
๒. การพัฒนาโรงเรยีนผูสูงอายุ 
 ๒.๑ การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน

ผูสูงอายุ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒.๑(๑) จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุใหผูสูงอายุ หรือผู
เตรียมตัวเปนผูสูงอายุ(๕๐-๕๙ ป)เขาเรียนรู เรื่อง 
การดูแลสุขภาพ การทํากิจกรรมรวมกัน การพบปะ
พู ด คุ ย  ก า ร เรี ย น รู เรื่ อ ง อื่ น ๆ  เช น  ก า ร ใช
คอมพิวเตอร การส่ือสารดวย เทคโนโลยี ไลน 
เฟสบุค การฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ ความรู
เรื่องสิทธิ เปนตน อาจกําหนดชวงเวลาดําเนินการ 
เชน ทํารายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือสามารถ
เรียนรูไดตลอดเวลา  

๒.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
การดํ าเนิ นการโรงเรียน ผู สู งอายุ 
สนับสนุนพ้ืนท่ีในการจัดต้ังโรงเรียน
ผูสูงอายุ การบริการ รับสง ผูสูงอายุท่ี
ตองเดินทางไปรวมกิจกรรมของชุมชน 

๒.๒ โรงเรียนผูสูงอายุ มีการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือดูแลสุขภาพ ฟนฟูสภาพ 
และสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง มี
พ้ืนท่ีพบปะ สังสรรคและทํากิจกรรม
รวมกัน มีพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูและ
สื บ ท อ ด ภู มิ ป ญ ญ า  ก า ร จั ด ทํ า
หลักสูตรบูรณ าการ กระบวนการ 
วิทยากร มีสวนรวม เรียนรูท้ังภายใน

๒.๑(๒) สนับสนุนใหโรงเรียนผูสูงอายุ มีหลักสูตร 
ตารางเรียนรู ใหผูสูงอายุมีอิสระเลือกเรียนไดตาม
อัธยาศัย โดยกําหนดเรื่อง ชวงเวลา และส่ือสารให
ผูสูงอายุเขาใจ และเลือกเขาเรียนไดตามอิสระ และ
ความสนใจ  
๒.๑(๓) อืน่ๆ ระบุ........ 



 
 

๘๘ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๒.๒ การเขารวมเปนวิทยากรให
ความรูเรื่องท่ีตนเองเช่ียวชาญ เชน 
สานตะกรา ออกแบบลายผาไหม 
เพาะพันธุกลาไม ทอเส่ือ ทําไมกวาด 
เปนตน 

๒.๒(๑) สนับสนุนใหแกนนําผู สูงอายุท่ีมีความ
เช่ียวชาญ เปนวิทยากร จัดการเรียนรูในโรงเรียน 
เช น  จั ด เรี ย น รู จ าก ภู มิ ป ญ ญ า ส าน ต ะก ร า 
ออกแบบลายผาไหม เพาะพันธุกลาไม ทอเส่ือ ทํา
ไมกวาด เปนตน  

และนอกพ้ืนท่ี ฝกทักษะทุกเรื่อง 

๒.๓ โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เชน จัดบริการตรวจ
สุขภาพ สงเสริมสุขภาพ ฟนฟูสภาพ 
และการจัดใหมีการดูแลตอเนื่อง 

๒.๔ ผูนํ าชุมชน โดยจัดใหมีแหลง
เรียนรูในชุมชน และรวมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูสํ าหรับ ผู สู งอายุ ใน
โรงเรียน 
๒.๕ ชมรมผูสูงอายุ โดยการเปนผูท่ีมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม เปนผูนํา 
เปน จิตอาสา  หรือเปนผูรวมหรือ
สนับสนุนการเปนวิทยากรในโรงเรียน
ผูสูงอายุ 
๒.๖ อื่นๆ ระบุ........ 

๒.๒(๒) สนับสนุนใหผูสอนท่ีมาจากหนวยงาน 
องคกรในชุมชน จัดการเรียนรูตามความชํานาญ 
เชน พยาบาลจาก รพ.สต. ใหความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพ ฝกทักษะ บริหารสมอง นักโภชนากร สอน
เรื่องอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ กศน. ฝกทักษะ
อาชีพเสริม เปนตน  
๒.๒(๓) สนับสนุนใหแหลงเรียนรูในชุมชน จัดการ
เรียนรูสําหรับผูสูงอายุในโรงเรียน เชน ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ิน มัสยิด 
คริสตจักร ศูนยพันธุกรรมขาว พืช สัตว เปนตน  
๒.๒(๔) จัดรูปแบบการเรียนรูท่ีใหผูสูงอายุเขา
เรียนไดตลอด ไมจํากัดเวลา การแตงกาย เชน เขา
เรียนได ในวันท่ีสะดวก สนับสนุนการเดินทาง 
หลักสูตรเรียนรูอิสระ เลือกเรียนไดตามอัธยาศัย 
เปนตน  
๒.๒(๕) สนับสนุนการบริการ รับ-สง ผูสูงอายุท่ี
ตองเดินทางไปรวมกิจกรรมของชุมชน เชน การไป
โรงเรียนผูสูงอายุ การไปศูนยดูแลกลางวัน(Day 
care) การตรวจสุขภาพประจําเดือน รวมงานบุญ
ประเพณี รวมปลูกปา เปนตน  
๒.๒(๖) สนับสนุนใหเปนวิทยากรสอนในโรงเรียน
ผูสูงอายุ ตามความชํานาญ  
๒.๒(๖) สนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีมาโรงเรียนผูสูงอายุ 
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ต้ังกลุมออมเงิน เพ่ือเก็บไวใชในกิจกรรมการเรียนรู
ในกลุมหรือในโรงเรียน หรือเมื่อตองไปเรียนรูนอก
พ้ืนท่ี  

๒.๒(๗) อืน่ๆ ระบุ........ 
๓. การพัฒนาชมรมผูสูงอาย ุ
 ๓.๑ การเขารวมเปนสมาชิกของ

ชมรม 
๓.๑(๑) สนับสนุนใหมีการระดมแกนนําผูสูงอายุ 
ผูนําชุมชน จัดทําแผนงานจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ 
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานตอเนื่อง  

๓.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม สนับสนุนพ้ืนท่ี การ
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและ
จัดพาไปแลกเปล่ียนเรียนรู การดูงาน
ท้ังในและนอกสถานท่ี  

๓.๒ โรงเรียนผูสูงอายุ การสงเสริม
อาชีพและการเรียนรูอาชีพในโรงเรียน 
การสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ การมี
พ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนพบปะพูดคุย
และทํากิจกรรมรวมกัน 

๓.๓ โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เชน จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ใหความรู พัฒนาผูสูงอายุให
เปนวิทยากร และสงเสริมศักยภาพ
การดูแลตนเอง พัฒนาระบบการสง
ตอและการรับผูปวย 

๓ .๔  ผู นํ า ชุ ม ช น  โด ย ร ว ม เป น
คณ ะกรรมการ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของชมรม เขารวมกับสภา

๓.๑(๒) อืน่ๆ ระบุ........ 
๓.๒ เขารวมในกิจกรรมของชมรม 
เชน  การทํ ากิจกรรมส าธารณ ะ
ประโยชน การออม การเปนจิตอาสา 
สวดมนต นั่งสมาธิ ออกกําลังกาย 
ตรวจสุขภาพ 

๓.๒ สนับสนุนใหชมรมผู สูงอายุ  สนับสนุนให
ผูสูงอายุมาพบปะ รวมกลุม ทํากิจกรรมรวมกัน 
เชน สวดมนต นั่ งสมาธิ ออกกําลังกาย ตรวจ
สุขภาพ เปนตน 

๓.๓ การเขารวมเปนผูนําชมรมและ
จัดกิจกรรม เชน การเปนประธาน
ชมรม วิทยากรสอนและถายทอด
ความรู 

๓.๓ (๑) สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรม
ตอเนื่ องในการรวมแกนนําท่ี เปน ผูสู งอายุ ต้ัง
กองทุนชวยเหลือกันเมื่อปวย ตาย  
๓.๓(๒) สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุจัดทําขอมูล
ผูสูงอายุครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ  
๓.๓(๓) สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุ เปนหนวย
สนับสนุนการฝกทักษะอาชีพแกผูสูงอายุ รวมถึง
เปนแหลงรวมผลผลิต กระจายสูตลาดท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี  
๓.๓(๔) สนับสนุน ให มีแหล ง ท่ี ต้ั งของชมรม
ผูสูงอายุ เพ่ือเปนศูนยกลาง ประสานงาน กิจกรรม 
และศูนยรวมขอมูลทุกดาน รวมถึงการชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุ เปนตน  
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๓.๓(๕) สนับสนุนใหผูสูงอายุรวมกลุมทําอาสา 
เพ่ืองานสาธารณะ เชน การทําความสะอาดวัด 
โรงเรียน ศาลากลางบาน ถนนในหมูบาน การ
ปรับปรุงท่ีสาธารณะทําแปลงปลูกผักรวม ทํานา
รวม จัดการขยะ เปนตน  

องค กร ชุม ชน ใน การทํ าแ ผน แ ล ะ
จั ด ส รรงบ ป ระม าณ ใน ก าร ดู แ ล
ผูสูงอายุ 
๓.๕ ชมรมผูสูงอายุ โดยการเปนผูท่ีมี
สวนรวมในการจัด หรือเปนผูรวมหรือ
สนับสนุนการเปนวิทยากรในโรงเรยีน
ผูสูงอายุ การจัดทําฐานขอมูล 
๓.๖ อื่นๆ ระบุ........ 

๓.๓(๖) สนับสนุนใหชมรมผู สูงอายุ ทําหนาท่ี
ประสานหนวยงานองคกร ภายในและภายนอก 
เพ่ือการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีทุกขยาก ปวยซับซอน 
ติดบาน ติดเตียง  
๓.๓(๗) สนับสนุนใหมีการคนหาอาสาผูสูงอายุท่ี
เปน ปราชญ อดีตนํา ขาราชการบํานาญมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ ชุมชนใหการยอมรับ มาเปน
วิทยากร จัดการเรียนรูในโรงเรียน  
๓.๓(๘) สนับสนุนการนําขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ ไปจัดทําแผนชุมชน แผนชมรมผูสูงอายุ 
แผนหนวยงาน และออกแบบกิจกรรม ชวยเหลือ
ดูแล ผูสูงอายุ เหมาะสมตามปญหาและความ
ตองการ  
๓.๓(๙) สนับสนุนใหมีตัวแทนชมรมผูสูงอายุเปน
คณะกรรมการในสภาองคกรชุมชน กรรมการ
พัฒนาชุมชน  

๓.๕ อื่นๆ ระบุ........ ๓.๑๒ อื่นๆ ระบุ............. 
๔. การดูแลตอเนื่อง 
 ๔.๑ เตรียมตัวสําหรับการเขาสูวัย

สูงอายุ เชน การเขารวมฝกอบรม
เตรียมความพรอมท้ังดานรางกาย 
จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เปนตน 

๔.๑(๑) สนับสนุนอาสาสมัครท่ีเปนผูสูงอายุ เปน
ผู นํ า ร ว ม ก ลุ ม จั ด กิ จ ก ร ร ม  พ บ ป ะ  เรี ย น รู 
แลกเปล่ียนการดูแลสุขภาพ การเฝาระวังอาการท่ี
พบบอยในผูสูงอายุ ฝกทักษะอาชีพเสริม เปนตน 

๔.๑ โรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการดูแลตนเอง
ให กับ ผู กํ าลั งเข าสู วัยสู งอายุและ
ผูสูงอายุ 
๕.๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ๔.๑(๒) อื่นๆ ระบุ................... 
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๔ .๒  จั ด ห าอ าห าร ท่ี ป ล อ ด ภั ย 
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและโรค 

๔.๒(๑) สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ (อผส.) เพ่ือใหมีความรูเขาใจความเส่ือม
ตามวัย เชน การจัดหาอาหารใหปลอดภัยและ
สอดคลองกับความตองการตามวัยและโรค การให
การดูแลชวยเหลือตามสภาพท้ังในภาวะปกติและ
ฉุกเฉิน 

ทองถ่ินสนับสนุนการเรียนเพ่ิมเติม
เฉพาะดานการดูแลผูสูงอายุ เชน การ
บ ริบ าล ผู สู งอายุ  ผู ช วยพ ยาบ าล  
ผูดูแลผูสูงอายุ เปนตน 
๕.๓ ชมรมผูสูงอายุ สนับสนุนกิจกรรม
การเยี่ยมบานดูแลผูสูงอายุ 
๕.๔ ศูนยกายอุปกรณสนับสนุนใหยืม
อุปกรณท่ีจําเปนตอการดาํรงชีวิตและ
การฟนฟูสภาพท่ีบาน เชน รถเข็น 
อุปกรณการยืดเหยียดกลามเนื้อ เปน
ตน 
๕.๕ อื่นๆ ระบุ................. 

๔.๒(๒) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๓ รวมเปนผูนํา แกนนําในการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ออกกําลังกาย เชน กลุมออกกําลัง
กายไมพอง กลุมรําวงยอนยุค กลุม
เตนลีลาศ กลุมบาสโลป 
๔.๔ รวมเปนแกนนํา อาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ (อผส.) และพัฒนา
ศักยภาพฝกทักษะท่ีจําเปนในการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

๔.๓(๑) สนับสนุนการฝกทักษะอาสาสมัครในการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุมสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ เชน กลุมออกกําลังกายไมพอง กลุมรําวง
ยอนยุค กลุมเตนลีลาศ กลุมบาสโลป เปนตน 
๔.๓(๒) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๔(๑) สนับสนุนใหอาสาสมัครผูท่ีผานการอบรม
เฉพาะทางดานการดูแลผูสูงอายุ ใหเปนวิทยากรใน
การถายทอดความรูแกอาสาสมัครดานสุขภาพ 
หรอืผูสนใจ และวางแผนการดูแลผูสูงอายุติดบาน 
ติดเตียง เจ็บปวยซับซอน เปนตน 
๔.๔(๒) สนับสนุน ให รพ.สต.รวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ อสม. และ อผส. ออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ
ติดเตียง พิการ ประเมินการดูแลกิจวัตรประจําวัน 
การอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกาย การสระผม 
ตัดเล็บของผูดูแล ใหความรู และสอนวิธีการชวย
พ้ืนฟูสภาพ เปนตน 
๔.๔(๓) สนับสนุนฝกอบรมใหกลุมเด็ก เยาวชน 
วัยรุน  เป นอาสาสมัครเยี่ ยมบ าน  ชวย เห ลือ
ผูสูงอายุ  
๔.๔(๔) สนับสนุนใหมีการประเมินปญหาดาน
สุขภาพ และมี๔.๔(๕) การประสาน จัดการให
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วิชาชีพท่ีมีความชํานาญเฉพาะเขาชวยเหลือดูแล 
ครอบคลุมท้ังท่ีบาน และท่ีหนวยบริการ เชน กรณี
การประเมินปญหาและความตองการ การดูแล
รางกาย จิตใจ ทักษะสวนบุคคลของผูปวย ญาติ 
ประสานพยาบาล มคีวามจําเปนตองปรับยา หรือมี
การรักษาเพ่ิมเติมประสานแพทย กรณีมีปญหา
เรื่องยา ผลจากการใชยา ประสานเภสัชกร กรณีมี
ปญหาดานการเคลื่อนไหว ขอติด ประสานนัด
กายภาพบําบัด 
๔.๔(๖) สนับสนุนใหมีการมอบหมาย หนาท่ีให อส
ม. อผส. ติดตามดูแลผูปวยท่ีบาน เชน การฝกเดิน 
ลุก นั่ง การหยิบจับ การพูด การกลืน ใหผูสูงอายุ
ในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ 
๔.๔(๗) สนับสนุนใหมีการฝกอบรม อสม. อผส.ให
เปนผูดูแลผูสูงอายุ  สามารถเฝาระวัง ติดตาม 
ประเมินอาการผูสูงอายุท่ีใสสายใหอาหาร สายสวน
ปสสาวะ ทอเจาะคอ ทอระบายตางๆ รวมถึงแผล
กดทับ เพ่ือประสานการดูแล ชวยเหลือท่ีบาน หรือ
สงตอเมื่อจําเปนได 
๔.๔(๗) สนับสนุนใหจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีติด
เตียง ติดบาน และจัดทําแผนรวมกับ รพ.สต. อส
ม.ติดตามเยี่ยมบาน ดูแลท่ีบาน 
๔.๔(๘) สนับสนุนการจัดทําปายสัญลักษณหนา
บานผู สูงอายุเพ่ือเปนท่ีสังเกต และลําดับการ
ชวยเหลือตามความเรงดวน เชน ปายรูปดอก
ลําดวน ปายบานนี้ใสใจผูสูงอายุ การจัดทําธงสี
หนาบาน เปนตน เพ่ือสะดวกในการรับบริการ 
๔.๔(๙) สนับสนุนใหจัดประชาคม พิจารณาการ



 
 

๙๓ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีความทุกขยาก ตองการการ
ชวยเหลือท่ีอยูอาศัย ตองการท่ีทํากิน ตองการการ
ดูแลชวยเหลือ เปนตน เปนรายกรณี 
๔.๔(๑๐) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๕ เปนผูนํา แกนนําในการจัดต้ัง
กลุมจิตอาสาเพ่ือดูแลผูสูงอายุทุก
ภาวะสุขภาพ ท้ังเสี่ยง ปกติ เจ็บปวย  

๔.๕(๑) สนับสนุนฝกอบรม กลุม อพม. ในการเฝา
ระวัง ชวยเหลือ กรณีความรุนแรงท่ีเกิดในผูสูงอายุ 
เชน  ถูกทําราย ทารุณ  ทอดท้ิง เปนตน  และ
สามารถประสานการชวยเหลือ สงตอ ไดเหมาะสม 
๔.๕(๒) สนับสนุนใหมีเครือขายการดูแล ชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวย ทุกขยาก ไรท่ีอยู ถูกกระทํา
รุนแรง 
๔.๕(๓) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๖ เปนผูนํา แกนนํา ในระดมทุนใน
การจัดต้ังกองทุนดูแลชวยเหลือ
เพ่ือนผูสูงอายุ 

๔.๖(๑) สนับสนุนกลุมจิตอาสาในชุมชนใหการ
ชวยเหลือครอบครัว ผูสูงอายุท่ียากไร ขาดแคลน 
เจ็บปวยติดเตียง เปนตน  ดวยการเยี่ยมบาน 
ประสานจัดส่ิงของท่ีจําเปนให ประสานหนวยงาน
เก่ียวของชวยเหลือ  
๔.๖(๒) สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชน
จัดต้ังกองผาปา เพ่ือระดมทุนจัดต้ังกองทุนเยี่ยม
ปวยผูสูงอายุ ชวยเหลืองานศพ เปนตน 
๔.๖(๓) สนับสนุนใหแกนนําผูสูงอายุ ผูนําชุมชน
ขอรับบริจาคงบประมาณจากบริษัท องคกรเอกชน 
ในและนอกพ้ืนท่ี จัดต้ังเปนกองทุนสนับสนุน
กิจกรรมออกกําลังกายผูสูงอายุ ชวยเหลือวัสดุ 
อุปกรณสําหรับผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง คาเดินทาง
ไปตรวจตามนัดสําหรับผูท่ีตองไปติดตามการรักษา 
เปนตน 
๔.๖(๔) สนับสนุนการจัดต้ังศูนยรับบริจาค วัสดุ 



 
 

๙๔ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

อุปกรณ  เงินเพ่ือเปนกองทุนสําหรับการดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีทุกขยาก เจ็บปวย ขาดคน
ชวยเหลือดูแล เปนตน 
๔.๖(๕) สนับสนุนใหผูสูงอายุสมัครเขารวมเปน
สมาชิกกองทุน องคกรการเงินท่ีมีการจัดสวัสดิการ 
เจ็บ ปวย ตาย  

๔.๗(๖) สนับสนุนใหกองทุนสวัสดิการในชุมชน 
จายเงินสมทบกองทุนใหกับผูสูงอายุท่ีพิการ ยากไร 
อยูคนเดียว เพ่ือใหมีสิทธิไดรับการดูแล ชวยเหลือ
ดานสวัสดิการ  

๔.๖(๗) สนับสนุนใหผูสูงอายุรวมกลุมออมเงิน 
กันเองเพ่ือใหกู-ยืม เมื่อฉุกเฉิน และนําผลกําไรไป
ชวยเหลือ เยี่ยมปวย ชวยตาย เปนตน  

๔.๖(๘) สนับสนุนใหกลุม องคกรการเงิน ในชุมชน
กําหนดกฎ กติกาท่ีเอื้อตอผูสูงอายุ เชน กติกาการ
กู-ยืมเงินสําหรับ ผูสูงอายุ  หรือครอบครัวท่ีมี
ผูสูงอายุท่ีตองดูแล 

๔.๖(๙) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๗ แบงปนอุปกรณ  เครื่องใช ท่ี
จําเปนสําหรับการดูแลผูสูงอายุท่ี
บาน 

๔.๗(๑) สนับสนุนใหมีกลุม LINE ของอาสาสมัคร
กลุมตางๆรวมกับเจาหนาท่ีอปท. และหนวยบริการ 
เพ่ือสงตอขอมูล ใหคําปรึกษา ประสานสงตอขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 
๔.๗(๒) สนับสนุนการจัดบริการผูสูงอายุตาม
ปญ หา และความตองการ เชน  การกําหนด
ผูรับผิดชอบประจําบาน และเปดชองทางประสาน



 
 

๙๕ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

ขอความชวยเหลือตามความตองการแตละดาน 
และความจําเปน การกําหนดผูดูแลสุขภาพประจํา
ครวัเรือน เปนตน 
๔.๗(๓) สนับสนุนให จัดทําแผนท่ี สัญลักษณ 
แสดงตําแหนงบาน ท่ีอยูท่ีมีผูสูงอายุ เพ่ือความ
สะดวก แมนยํา รวดเร็วของการชวยเหลือ รับ-สง 
๔.๗(๔) สนับสนุนใหมีบริการรับ-สงผูสูงอายุท่ี
ตองการความชวยเหลือดานการเดินทาง เชน การ
ไปติดตอประสานงาน การไปตรวจตามนัด การไป
ติดตอขอข้ึนทะเบียนผูพิการ เปนตน 
๔.๗(๕) สนับสนุน ใหมีแนวทาง เวทีในชุมขน 
คนหาปญหาและความตองการของผูสูงอายุ และ
หามติ กติกา ขอตกลง เพ่ือการดูแลชวยเหลือโดย
กลุม องคกร ในชุมชน 
๔.๗(๖) ประสานความรวมมือ กับหนวยงาน 
สถาบันการศึกษา ชางชุมชน สนับสนุนการซอม
บํารุง เครื่องมืออุปกรณ ทางการแพทย  กาย
อุปกรณ เพ่ือใหมีความพรอม ในการใหบริการ) 
๔.๘(๗) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๘ เปนผูนํา แกนนํา อาสาสมคัรใน
ศูนยดูแลกลางวนั 

๔.๘(๑) สนับสนุนใหมีระบบการชวยเหลือ การให
คําปรึกษาสําหรับ อสม. อผส. กู ชีพ กูภัย หรือ
อาสาสมัครอื่นๆ เพ่ือประสานการดูแลรักษา
ระหวางเครือขายบริการสุขภาพ เชน การจัดหมอ
ครอบครัวประจําหมูบาน จัดเจาหนาท่ี  อปท.
รับผิดชอบหมูบาน จัด อสม.เจาของไข จัดผูดูแล
ผูสูงอายุประจําบาน และเจาของไข เปนตน 
๔.๘(๒) สนับสนุนให รพ.สต.จัดบริการเตือนดวย 
ขอความกรณีผูสูงอายุถึงวันนัดรับยา นัดตรวจคัด



 
 

๙๖ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

กรอง นัดตรวจรักษา นัดกายภาพบําบัด เปนตน 
๔.๘(๓) สนับสนุนใหมีบริการดูแล ในศูนยดูแล
กลางวันสําหรับผูสูงอายุ เชน การดูแลสุขภาพ
ท่ัวไป การตรวจรางกายพ้ืนฐาน การฟนฟูสภาพ 
การฝกสมอง การฝกบริหารกลามเนื้อ และขอ เปน
ตน 
๔.๘(๔) สนับสนุนใหจัดหาผูดูแลท่ีเปนวิชาชีพ เชน 
พยาบาล นักกายภาพบําบัด เปนตน เพ่ือใหบริการ
ประจําในศูนยและจัดทําแผนการดูแลเฉพาะกรณ ี
๔.๘(๕) สนับสนุนใหอาสาสมัคร รวมจัดบริการใน
ศูนยดูแลกลางวัน เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล 
แนะนํา แกผูสูงอายุและครอบครัว 
๔.๘(๖) สนับสนุนใหศูนยดูแลกลางวันมีขอมูล
กลุมเปาหมายท่ีใหการดูแล รวมถึงจัดทําแผนการ
ดูแลมอบหมายอาสาสมัครใหรับผิดชอบ ติดตาม 
เฝาระวังภาวะสุขภาพ 
๔.๘(๗) สนับสนุนใหศูนยดูแลกลางวัน ข้ึนทะเบียน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และประชาสัมพันธให
ชุมชนสามารถขอรับบริการ กรณีตองการใหมี
ผูดูแลเกินจํานวน ชม. ท่ีมีอยู 

๔.๘(๙) อื่นๆ ระบุ................... 
๕. กายอุปกรณ 
 ๕.๑ ผูสูงอายุและครอบครัวบริจาค

กายอุปกรณ เครื่องมือทาง
การแพทยท่ีไมใชแลวแกศูนยกาย
อุปกรณชุมชน เชน รถเข็น ไมค้าํยัน 
เปนตน 

๕.๑(๑)สนับสนุนใหมีการการระดมความชวยเหลือ 
สนับสนุนกายอุปกรณ เครื่องทางการแพทย และ
ของใชจําเปนสําหรับ ชวยเหลือ ดูแลผูสูงอายุ จาก 
หนวยงานองคเอกชน ใน และนอกพ้ืนท่ี ทุนทาง
สังคมอื่น เชน วัด ผูตองการบริจาค  

๕.๑ รพ. สงบุคลากรเพ่ือใหบริการใน
ศูนยกายอุปกรณ เชน นัก
กายภาพบําบัด เปนตน 
๕.๒ ชมรมผูสูงอายปุระสานรองคกร
ภายนอก 



 
 

๙๗ 

ปฏิบัติการเดน 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๕.๑(๒)สนับสนุนการจัดต้ังศูนยบริการใหยืมกาย
อุปกรณ  เชน รถเข็นนั่ง ไมเทาสามขา ท่ีค้ํายัน 
เตียงลม เตียงปรับระดับได  เก าอี้ อาบน้ํ า ถัง
ออกซิเจน เปนตน ท้ังแบบต้ังในหนวยงาน หรือ
บริการภายในหมูบาน  

๕.๓ โรงเรียนผูสูงอายุ สนบัสนุนการ
ฝกอบรมใหแกสมาชิกเพ่ือผลิต
อุปกรณท่ีชวยฟนฟูขอและกลามเนือ้
สําหรบัใชในศูนยกายอปุกรณ 
๕.๔ อาสาสมัครในชุมชนรวมใหบริการ
ในศูนยกายอปุกรณ 
๕.๕ อปท. ประสานหนวยงาน
ภายนอก ประชาสัมพันธใหมีการระดม
อุปกรณ เครื่องมอืเพ่ือจัดต้ังกาย
อุปกรณ 
๕.๖ อื่นๆ ระบุ)................... 

๕.๑(๓) อื่นๆ (ระบุ)................... 
๕.๒ ผลิตอุปกรณการออกกําลงั
กาย เพ่ือบรหิาร ฟนฟูขอและ
กลามเนือ้ดวยวสัดุท่ีมีในทองถ่ิน 
สําหรบัตนเองและบริจาคใหศูนย
กายอุปกรณ 

๕.๒ (๑) สนับสนุนใหจัดศูนยบริการ ท่ีมีอุปกรณ
การออกกําลังกาย อุปกรณ ชวยฟ นฟูขอและ
กลามเนื้อ ชุดฝกสมอง บริการผูสูงอายุตามความ
จําเปน  
๕.๒ (๒) อื่นๆ (ระบุ)................... 

๕.๓ เปนผูนํา แกนนํากลุมจิตอาสา
เพ่ือใหบริการในศูนยกายอปุกรณ 
เชน สาธิตการใชอปุกรณฟนฟูขอ
และกลามเนือ้ สาธิตการออกกําลัง
กาย เปนตน 

๕.๓ (๑) สนับสนุนการจัดกิจกรรมในศูนยกีฬา 
ศูนยฝก ลานกิจกรรม ใหมีบริการสําหรับผูสูงอายุ
ตลอดเวลา ตามความตองการ และความสะดวก
ของผูสูงอายุ  
๕.๓ (๒) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมครูฝกเทคนิค
ออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน แอโรบิค โยคะ 
ยืดเหยียดกลามเนื้อ เปนตน 
๕.๓ (๓) อื่นๆ (ระบุ)................... 

 


