
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนโดย  

 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) โดย ส ำนักสนับสนุนสขุภำวะชุมชน (ส ำนัก ๓) 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำย
ภำคเหนือบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำย
ภำคเหนือล่ำง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
กลำง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำคใต้
ตอนบน 

 ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำรเครือข่ำยภำคใต้
ตอนลำ่ง 

 ศูนย์ประสำนงำนเฉพำะประเดน็กำรควบคุมยำสูบ  ศูนย์ประสำนงำนเฉพำะประเดน็กำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์พือ่ลดอุบัติเหต ุ

 ศูนยพ์ัฒนำชุมชนท้องถิ่นเพือ่กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และรณรงค ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
และ เครอืข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
สนับสนุนวิชำกำรระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนท้องถิ่น 

คู่มือ 

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
ณ หอ้งวีนัส โรงแรมมิรำเคิล หลักสี่ กทม. 



ก 

 

ค ำน ำ 
 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) ได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือกับพื้นที่ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในพื้นที่ จากการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 
๒๔ -๒๒ พคษภาคม ๒๒๕๒   ในครั้งนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น และร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น โดยใช้คู่มือฉบับนี้ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ แนวคิด หลักการ 

ก าหนดการ และส่วนที่ ๒  (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชน

ท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเอื้อให้กับ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอ
โครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

 
 

 ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
         พคษภาคม  ๒๒๕๒ 

 



ข 

 

สารบัญ 

   หน้า 
    
ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
แนวคิดหลักการ ๑ 
ก าหนดการและกิจกรรม ๒ 

(ร่าง) ข้อเสนอโครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๔ 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก  ๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุจ าแนกตามงาน กิจกรรม ตามความ
จ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ 

๑๖ 

ภาคผนวก ข รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๓๑ 

ภาคผนวก ค รายละเอียดงานและกิจกรรม ๕ อ. ๕ก. 

 

๓๒ 

 



๑ 

 

โครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

 
 
แนวคิดและหลักการ 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนจากส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
(ส านัก ๓)  ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ โดยยึดแนวคิด หลักการ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ๔ หลักการ ได้แก่ การใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพัฒนา(Area-based development) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น
(Heath in all policies) การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งปรากฎผลและ
รูปธรรมของการด าเนินงานและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ใน ๖ ชุดกิจกรรม
หลัก ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ๓) การพัฒนา
ระบบบริการ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและน าใช้ข้อมูลในการ
ส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาผู้สูงอายุ และ ๖) การพัฒนากฎ กติการะเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน ๑๐ 
ประเด็นตามแนวทาง ๕ อ. ๕ก. โดยกิจกรรม ๕ อ. ประกอบด้วย การส่งเสริม อาชีพ อาหาร ออกก าลังกาย 
ออม และ อาสาสร้างเมือง และ ส่วนกิจกรรม ๕ ก. ประกอบด้วย การลดอุบัติเหตุ การพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่องและกายอุปกรณ์   

จากกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาดังที่กล่าวมาในข้างต้น ได้มี อปท.ในเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๕๘ อปท. ทั่วประเทศได้เข้าร่วมกระบวนการและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด อีกทั้งเกิดการสรุป
บทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้  และพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นกลไกหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนด การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น และร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
สนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมเรียนรู้งานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแนวทาง
ด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๒) เพื่อให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการ(ศวภ.)ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานสนับสนุนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วม  
๑) สถาบันการศกึษา จ านวน ๑๒ แห่ง จ านวนแห่งละไม่เกนิ ๔ คน  

๑. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
๒. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



๒ 

 

 

๔. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
๙. มหาวิทยาลัยสุรนารี  
๑๐. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
๑๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

๒) ศูนย์สนับสนุนวิชาการ(ศวภ.)ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง จ านวน ๑๐ คน 
๓) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะท างาน จ านวน ๑๐ คน 

 
วิธีด าเนินการ 

๑) กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมรับฟังวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การสนับสนุน
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ ิ่นในรูปแบบ Cluster Learning 

๒) กลุ่มนักวิชาจากสถาบันการศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบ Cluster Learning ร่วมกับศูนย์สนับสนุน
วิชาการ(ศวภ.) 

๓) สรุปและจัดท าข้อเสนอโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) เครือข่ายสถาบันวิชาการร่วมพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
๒) ข้อเสนอโครงการสนับสนุนวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายโุดยชุมชนท้องถิ่น   

 

ก าหนดการและกิจกรรม 
 

วันพฤหสับดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายของการประชุม 

โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์  
       ผู้อ านวยการส านกัสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) สสส. 
 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสนับสนนุวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบ 
cluster learning ของ ๕๘ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 



๓ 

 

        ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. วิเคราะหแ์ละวางแผนการด าเนินงานสนับสนนุวิชาการในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น แบบ cluster learning 
โดย  
        กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการ
เครือข่าย  
ให้ค าปรึกษา 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. วิเคราะหแ์ละวางแผนการด าเนินงานสนับสนนุวิชาการในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 
โดย  
       กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการ
เครือข่าย  
ให้ค าปรึกษา  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. น าเสนอและสรุปแผนการด าเนินงานสนับสนนุวิชาการในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น   
โดย กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการ
เครือข่าย  
ให้ค าปรึกษา  
โดย  
       นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์  
       ผู้อ านวยการส านกัสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) สสส. 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๑๖.๐๐น. ปิดการประชุม 
 
 
  



๔ 

 

(ร่าง) ข้อเสนอโครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

 
๑.ชื่อโครงการ..................................................................................................................... 
๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
๓.สถาบันการศึกษาที่รับทุน 
(ระบุชื่อสถาบันการศึกษาและที่ตั้ง) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
๔.ภาคีร่วมพัฒนา 
(ระบุหน่วยงาน องค์กรในพ้ืนท่ีทีร่่วมกับ อปท.ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น) 
๔.๑... 
๔.๒.. 
๔.๓... 
.............................................................................................................................. ...... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
๕.ภาคีสนับสนุน 
(ระบหุน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุน) 
๕.๑ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย ..... 
๕.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๕.๓  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
 
 



๕ 

 

๖.ค านิยามเชงิปฏิบัติการ 
๑) ภาคีร่วมพัฒนา หมายถึง ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน

พื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อท าให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาไปสู่ความส าเร็จแห่งการเป็นพื้นทีท่ี่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการ
ดูแลการดูแลผู้สูงอายุ 

๒) ภาคีสนับสนุน หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการ
หนุนเสริมและท างานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา...(ระบุชื่อสถาบันการศึกษา)...  ซึ่งอาจได้แก่หน่วยงาน
รัฐและองค์กรร่วมพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง พื้นที่ในเขต
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ที่มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพโดยการใช้ข้อมูล
จากการวิจัยชุมชนและระบบข้อมูลต าบล มีการประสานและเสริมความเข้มแข็งให้ทุนที่มีศักยภาพในการ
พัฒนางานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติของสุขภาวะผู้สูงอายุ และ ระบุทุน
ทางสังคมที่สามารถท าหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้”ด้านการพัฒนาระบบการผู้สูงอายุได้ มีการพัฒนาผู้รู้
และแกนน าของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการเป็น “วิทยากรแหล่งเรียนรู้” มีความสามารถใน
การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในพื้นที่ของตนเอง มีกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับ
เครือข่าย และท าหน้าที่กลไกบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีได้ 

๔) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
วิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ท้องที่ และส านักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน (ส านัก ๓) มีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับต าบล เครือข่าย และจังหวัด รวมถึง
การขับเคลื่อนและรณรงค์ให้มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการคืนอ านาจให้
ชุมชน 

๕) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนท้องถิ่นมีการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนางาน กิจกรรม บริการ ที่เอื้อต่อการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมปัญหาและความจ าเป็นของสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพและการเมืองการปกครอง 

๖) นโยบายสาธารณะ หมายถึง องค์ความรู้จากปฏิบัติการของของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่มีการ
ประมวลและวิเคราะห์จากกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเตรียมเข้าสู่ระยะสูงวัยอายุ๕๐-๕๙ ปี
และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จนเกิดเป็นปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของแต่ละภูมิภาคและมี
ข้อตกลงร่วมของเครือข่ายในภาพรวม ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ใช้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ทั้งระดับต าบล เครือข่าย และจังหวัด 

๗) แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งปฏิบัติการที่เกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมท าของคนในพ้ืนท่ีที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อันเกิดจากการสรุปบทเรียนของการปฏิบัติจนเกิดเป็นผลดีจริง ซึ่งอาจเกิด
จากนโยบายของภาครัฐ องค์กรชุมชน หรือการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชนกับภาครัฐ รวมถึงองค์
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนคิดเอง มีการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาหรือการต่อยอดน าใช้องค์ความรู้ที่ได้ฝึกอบรมหรือ
ได้รับการถ่ายทอด 



๖ 

 

๘) การวิจัยชุมชน หมายถึง การประเมินชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน
(Rapid Ethnographic Community Assessment Process - RECAP)เป็นการพัฒนาทักษะด้านการ
ถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพ้ืนท่ีซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยการน าใช้ศักยภาพในการจัดการปัญหาสู่
การจัดการตนเองในระดับพื้นที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานหนุนเสริมเพื่อ
เข้ามาเกื้อกูลให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ดีขึ้น 

๙) การพัฒนาระบบข้อมูลต าบล หมายถึง การจัดท าข้อมูลต าบลโดยใช้โปรแกรม (Thailand 
Community Network Appraisal Program - TCNAP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ น าใช้ข้อมูล และเป็นเจ้าของ โดยการสร้างทีมพัฒนาฐานข้อมูลต าบลในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูลของชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิต
ของแต่ละชุมชน จนเกิดการพึ่งตนเองและน าไปสู่การพัฒนาต าบลสู่การเป็นต าบลสุขภาวะที่ย่ังยืน 
 
๗.วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  

๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จัดการความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ 
ร่วมมือองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ สูงอายุ อันน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ คุณภาพในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ  

๓) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่สนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น   

๔) เพื่อส่งเสริมการขยายเครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นพลัง 
สังคมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ   

๕) เพื่อติดตามการพัฒนางานและนวัตกรรม และสังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ทั่วไป และการก าหนดจังหวะและทิศ
ทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

๘.พื้นที่เป้าหมาย 
(ระบุชื่อ ศรร. ของ อปท.... ................................ อ าเภอ.............. จังหวัด...............................) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
๙. ระยะเวลาของโครงการ 

รวมเวลา ๑ ปี ๖ เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ....................................... ถึงวันท่ี ......................................................... 

 
 



๗ 

 

๑๐. ผลผลิตและผลลัพธ์  
๑) อปท.ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
๒) อปท.มีระบบฐานข้อมูลและน าใช้ประโยชน์เพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา

ระบบการดูแล ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของ

แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ 
๔) ชุดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
๕) เวทีจัดการความรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
๖) ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
๗) ข้อเสนอสถาบันการศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
๘) เวทีพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
๙) เครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  

 
๑๑.ตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ 

๑) แผนการติดตามและประเมินผลศูนย์เรยีนรูเ้พื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๑ ชุด ปรบัปรุง 

๒) สรุปผลการด าเนนิงานของ อปท.(การด าเนินงานใน ๖ ชุดกิจกรรม และ
การประเมนิใน ๒๖ ตัวชี้วัด 

๑ ชุด ๑ ชุด 

๓) สรุปขอ้มูลสถานการณ์ผู้สูงอายแุละการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจากระบบฐานขอ้มูลในแต่ละพ้ืนที่ อปท. 

๑ ชุด ๑ ชุด 

๔) คู่มือสรุปและสนบัสนุนให้ ศรร.ได้ด าเนนิการจัดท ารายงานความก้าวหน้า
การด าเนนิโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ

๑ ชุด ๑ ชุด 

๕) คู่มือประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท าหลักสูตร ศรร.โดยรว่มกบักลุ่ม
นักวิชาการจากหน่วยอืน่ 

๑ ชุด ๑ ชุด 

๖) คู่มือและแนวทางการเรียนรู้ภายในพื้นท่ี ศรร. และการปรบัปรงุหลักสูตร 
ศรร. 

๑ ชุด ๑ ชุด 

๗) สรุปการวิเคราะหห์ลักสูตรศรร.และกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใน  ๑ ชุด ปรบัปรุง 
๘) สรุปการวิเคราะหร์ูปแบบการพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน

ท้องถ่ิน  
๑ ชุด ปรบัปรุง 

๙) คู่มือการฝึกทักษะและแนวทางการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชมุชนท้องถ่ิน  

๑ ชุด ปรบัปรุง 

๑๐) คู่มือและแนวทางการสรุปบทเรยีนและสังเคราะห์ความรู้การพฒันาระบบ
การดูผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๑ ชุด ปรบัปรุง 

๑๑) สรุปขอ้เสนอสถาบนัการศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถ่ิน  

๑ ชุด ปรบัปรุง 

๑๒) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถ่ิน 

๑ ชุด ๑ ชุด 

๑๓) รายงานผลการด าเนินงาน(ทุก ๖ เดือน) ๒ งวด ๑ งวด 
 
 



๘ 

 

๑๒. แนวทางการด าเนินงาน 
๑.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย

ชุมชนท้องถิ่น  
๑.๑ ร่วมประชุมวางแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับพื้นที่ ศรร.และศูนย์

สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย   
๑.๒ ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานใน ๖ ชุดกิจกรรมหลัก  
๑.๓ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน ๒๖ ตัวชี้วัด  
๑.๔ ติดตามและสรุปข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
๑.๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนให้  ศรร.ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  
๒.การสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าหลักสูตร ศรร.โดยร่วมกับกลุ่มนักวิชาการจากหน่วยอ่ืนและ
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย  

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในพื้นที่ ศรร. และปรับปรุงหลักสูตร ศรร. โดยร่วมกับกลุ่ม
นักวิชาการจากหน่วยอื่นและศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย  

๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่น ส าหรับนักวิชาการ ศรร. โดยร่วมกับกลุ่มนักวิชาการจากหน่วยอื่นและศูนย์สนับสนุน
วิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย  

๓.การจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
๓.๑ ร่วมกับนักวิชาการ ศรร. สรุปบทเรียนการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
๓.๒ เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูผู้สูงอายุโดยชุมชน

ท้องถิ่น 
๓.๓ เข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ 

๔.การบริหารจัดการโครงการ 
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการด าเนินงานสนับสนุนวิชาการร่วมกับ ศรร. กลุ่ม

นักวิชาการจากหน่วยอื่น และ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่าย   
๔.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน



๙ 

 

๑๓. แนวทางการด าเนนิงาน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ และผูด้ าเนินการ 
 

งานและกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที ่ ตัวชี้วัดโครงการ 
ผู้ด าเนินการ 

หลัก ร่วม สนับสนุน 
๑. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน      
๑.๑ ร่วมประชุมวางแผนและออกแบบแนวทางการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับพื้นที่ 
ศรร. และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการ
เครือข่าย 

๑,๕ แผนการติดตามและประเมินผล
ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

ศวช. 
สน.๓ 

๑.๒ ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานใน ๖ ชุดกิจกรรม
หลัก 

๑,๕ สรุปผลการด าเนินงานของ อปท.
ใน ๖ ชุดกิจกรรม  

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

สน.๓ 

๑.๓ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน ๒๖ ตัวชี้วัด ๑,๕ สรุปผลการด าเนินงานของ อปท.
ใน ๒๖ ตัวชี้วัด 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

สน.๓ 

๑.๔ ติดตามและสรุปข้อมูลจากการระบบฐานข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

๑,๓,๕ สรุปข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ
แล ะ ก า รด า เ นิ น ง านพัฒน า
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุจากระบบฐานข้อมูลใน
แต่ละพ้ืนที่ อปท. 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

 

สน.๓ 

๑.๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา 

๑,๒,๓,๔,๕  สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. ศวภ. 
สน.๓ 

๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนให้ ศรร.
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

๕ คู่มือสรุปและสนับสนุนให้ ศรร.
ได้ด า เนินการจัดท าร ายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ด า เ นิ น
โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

สน.๓ 



๑๐ 

 

งานและกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที ่ ตัวชี้วัดโครงการ 
ผู้ด าเนินการ 

หลัก ร่วม สนับสนุน 
๒. การสนับสนุนวิชาการการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายโุดยชุมชนท้องถิ่น 
     

๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าหลักสูตร ศรร.โดย
ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการจากหน่วยอื่น  และศูนย์
สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย 

๑,๔ คู่มือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักสูตร ศรร. 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 

 

ศวช. 
สน.๓ 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในพื้นที่  ศรร. และ
ปรับปรุงหลักสูตร ศรร. โดยร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ
จากหน่วยอื่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 

๑,๔ คู่มือและแนวทางการเรียนรู้
ภ าย ในพื้ นที่  ศร ร .  และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ศรร. 

สถาบันการศึกษา 
ศรร. 

ศวภ. 
ศวช. 

 

สน.๓ 

สรุปการวิเคราะห์หลักสูตร ศรร.
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภายใน 

สถาบันการศึกษา 
ศรร. 

ศวภ. 
ศวช. 

 

สน.๓ 

๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการถอดบทเรียน
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
ส าหรับนักวิชาการ ศรร. โดยร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ
จากหน่วยอื่นและศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 

๒,๕ คู่ มื อ ก า รฝึ กทั กษ ะ แล ะแนว
ทางการถอดบทเรียนการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถ่ิน 

สถาบันการศึกษา 
ศรร. 

ศวภ. 
ศวช. 

 

สน.๓ 

๓. การจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ      
๓.๑ ร่วมกับนักวิชาการ ศรร. ถอดบทเรียนการด าเนินงาน

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
๒ คู่ มื อ แ ล ะ แน วท า ง ก า ร ส รุ ป

บทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
การพัฒนาระบบการดูผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่น 

ศรร. 
 

สถาบันการศึกษา
ศวภ. 

 

ศวช. 
สน.๓ 

สรุปการวิเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา 
ศรร. 

ศวภ. 
 

ศวช. 
สน.๓ 

๓.๒ เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ระบบการดูผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน 

๒,๕ สรุปข้อเสนอสถาบันการศึกษาใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน 

ศวภ. 
ศ ว ช .
สถาบันการศึกษา 

ศรร. 
 

สน.๓ 



๑๑ 

 

งานและกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที ่ ตัวชี้วัดโครงการ 
ผู้ด าเนินการ 

หลัก ร่วม สนับสนุน 
๓.๓ เข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับ

เครือข่าย หรือระดับชาติ 
๒ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้าน

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอ
อายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
 
 

สน.๓ 
ศวภ. 
ศวช.

สถาบันการศึกษา 

ศรร. 
 

 

๔. การบริหารจัดการโครงการ      
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน
สนับสนุนวิชาการร่วมกับ ศรร. และกลุ่มนักวิชาการจาก
หน่วยอื่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการ
เครือข่าย 

๑,๒,๓,๔,๕  สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. 
ศวภ. 
ศวช. 

 

สน.๓ 

๔.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๑,๒,๓,๔,๕ รายงานผลการด าเนินงาน 
(ทุก ๖ เดือน) 

สถาบันการศึกษา 
 

ศรร. ศวภ. 
ศวช. 
สน.๓ 

 
  



๑๒ 

 

๑๔. แผนปฏิบัติการของสถาบันวิชาการ (ระยะเวลา ๑ ป ี๖ เดือน) ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

งานและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                   
๑.๑ ร่วมประชมุวางแผนการติดตามและประเมนิผลการ

ด าเนินงานร่วมกับพืน้ที่ ศรร.และศวภ. 
×      ×            

๑.๒ ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานใน ๖ ชุดกิจกรรม
หลัก 

×      ×            

๑.๓ ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานใน ๒๖ ตัวชี้วัด ×      ×            
๑.๔ ติดตามและสรุปข้อมูลจากระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุ

×      ×            

๑.๕ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา 

× × × × × × × × × × × × × × × × × × 

๑.๖ ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อสรปุและสนับสนุนให้ ศรร.
ได้ด าเนนิการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนนิ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ

×      ×      ×      

๒. การสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายโุดยชุมชนท้องถิ่น 

                  

๒.๑ ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าหลักสูตร ศรร.โดย
ร่วมกบักลุ่มนักวิชาการจากหนว่ยอื่นและศวภ. 

 ×                 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในพื้นที่ ศรร. และปรบัปรุง
หลักสูตร ศรร. โดยร่วมกบักลุ่มนักวิชาการจากหน่วย
อื่นและศวภ. 

 × × ×               

๒.๓ ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการสรปุบทเรยีน
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
ส าหรบันักวิชาการ ศรร. โดยร่วมกบักลุ่มนักวิชาการ
จากหน่วยอื่น 

    ×              



๑๓ 

 

งานและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๓. การจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ                   
๓.๑ ร่วมกับนักวิชาการ ศรร. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
    × × ×            

๓.๒ เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ระบบการดูผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน 

       ×      ×     

๓.๓ เข้าร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะในระดับ
เครือข่าย หรือระดับชาติ 

        ×          

๔. การบริหารจัดการโครงการ                   
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน
สนับสนุนวิชาการร่วมกับ ศรร.กลุ่มนักวิชาการจากหน่วย
อื่นและศวภ. 

×      ×            

๔.๒ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน        ×      ×      
 
  



๑๔ 

 

๑๕.การก ากับติดตาม และการประเมินผลของโครงการ 
๑๕.๑ การประเมินผลด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ เช่น ๑.๑ ร่วมประชุมวางแผนการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับพื้นที่ ศรร. และศวภ. การสรุปและติดตามการด าเนินงาน
ของ อปท. และการจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของโครงการ เป็นต้น  

๑๕.๒ ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  (ส านัก๓) จะด าเนินการให้มีผู้ประเมินผลภายนอกตาม
หลักเกณฑ์ที่สสส. ก าหนด 
 
๑๖. เงื่อนไขเฉพาะ 

กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการฯ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง 

 
๑๗.รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน 

๑๗.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(๑)ชื่อ-สกุล   ...........................................  

    (๒) วัน เดือน ปีเกิด  ...........................................อายุ ............. ปี 
(๓) ภูมิล าเนา  ........................................... 
(๔) ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................... 
(๕) สถานท่ีท างาน ................................................................. 
      ........................................................................................... 
      ........................................................................................... 
(๖) ที่อยู่ที่ปัจจุบัน .................................................................. 
      ........................................................................................... 
      ........................................................................................... 
      โทรศัพท์........................................... 
      E-mail:  ........................................... 
 (๗) ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
   
   
   
   

 
(๘) ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง สถานที่ท างาน พ.ศ. 
   

 
(๙) ประวัติการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พ.ศ. 
   
   
   
   
   

 



๑๕ 

 

(๑๐) เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ 
เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ หน่วยงาน พ.ศ. 
   
   

 
๑๗.๒ ผู้จัดการโครงการ 

(๑)ชื่อ-สกุล   ...........................................  
    (๒) วัน เดือน ปีเกิด  ...........................................อายุ ............. ปี 

(๓) ภูมิล าเนา  ........................................... 
(๔) ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................... 
(๕) สถานท่ีท างาน ................................................................. 
      ........................................................................................... 
      ........................................................................................... 
(๖) ที่อยู่ที่ปัจจุบัน .................................................................. 
      ........................................................................................... 
      ........................................................................................... 
      โทรศัพท์........................................... 
      E-mail:  ........................................... 
(๗) ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
   
   
   
   

 
(๘) ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง สถานที่ท างาน พ.ศ. 
   

 
(๙) ประวัติการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พ.ศ. 
   
   
   
   
   

 
(๑๐) เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ 

เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ หน่วยงาน พ.ศ. 
   
   

 



๑๖ 

 

ภาคผนวก ก 
๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุจ าแนกตามงาน กิจกรรม ตามความจ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ๑ 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑. การพัฒนาศักยภาพ  

๑) สนับสนุนการจดัตั้งโรงเรียนผู้สงูอายุ และมี
หลักสูตรการเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ เช่น การประเมินสมรรถนะของผู้สูงอายุ 
การฝึกผู้สูงอายุให้ดูแลตนเอง การยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ การออกก าลังกาย ร าไม้พลอง โยคะ ร า
วงพื้นบ้าน เปน็ต้น ด้านจิตใจ เช่น การฝึกสมาธิ 
สวดมนต์ สันทนาการ เปน็ต้น ด้านอาชีพ ได้แก่ การ
เสริมทักษะอาชีพเพือ่สร้างรายได้ การท าอาหารและ
การท าผลิตภัฑ์์เพื่อสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุ  และ
การเรียนรู้อืน่ๆ เชน่ การใช้คอมพิวเตอร์  การสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยี ไลน์ เฟสบุ๊ค  การฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ความรูเ้รือ่งสิทธิ เป็นตน้ 

๑.๑. จัดตั้งโรงเรียนผู้สงูอายุ ให้ผู้สงูอายุ หรือผูเ้ตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)เข้าเรียนรู้ เรื่องการดูแล
สุขภาพ การท ากิจกรรมรว่มกัน การพบปะพูดคยุ การเรยีนรูเ้รือ่งอื่นๆ เช่น การใชค้อมพิวเตอร ์ การ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี ไลน์ เฟสบุ๊ค  การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรูเ้รื่องสิทธิ เปน็ต้น อาจ
ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ เช่น ท ารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

๑.๒. สนับสนุนให้โรงเรยีนผู้สูงอายุ มหีลักสูตร ตารางเรียนรู้ ให้ผู้สูงอายุมีอิสระเลอืกเรียนได้ตามอัธยาศัย 
โดยก าหนดเรื่อง ช่วงเวลา และสื่อสารให้ผู้สูงอายเุข้าใจ และเลอืกเข้าเรียนได้ตามอิสระ และความ
สนใจ 

๑.๓. สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร จดัการเรยีนรู้ในโรงเรยีน เชน่ จัดเรียนรู้
จากภูมิปัญญา สานตะกร้า  ออกแบบลายผ้าไหม เพาะพันธุ์กลา้ไม้ ทอเสื่อ ท าไม้กวาด  เป็นตน้   

๑.๔. สนับสนุนให้ผูส้อนทีม่าจากหนว่ยงาน องค์กรในชมุชน จัดการเรียนรู้ตามความช านาญ เช่น พยาบาล
จากรพ.สต. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ฝึกทักษะ บริหารสมอง นักโภชนากร สอนเรือ่งอาหารที่
เหมาะสมกบัผู้สูงอายุ กศน. ฝึกทักษะอาชีพเสริม เป็นต้น 

๑.๕. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ในชมุชน จัดการเรยีนรูส้ าหรบัผู้สูงอายุในโรงเรยีน  เช่น ศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์วฒันธรรมท้องถ่ิน มัสยิด ครสิตจักร ศูนย์พันธุกรรมข้าว พืช สัตว์  เป็นตน้ 

๑.๖. สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ท าอาสา เพื่องานสาธารฑะเช่น การท าความสะอาดวดั โรงเรียน ศาลา
กลางบ้าน ถนนในหมู่บ้าน การปรบัปรุงที่สาธารฑะท าแปลงปลูกผักรวม  ท านารวม จัดการขยะเปน็
ต้น  

๑.๗. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้สงูอายุเข้าเรยีนได้ตลอด ไม่จ ากัดเวลา การแต่งกาย เช่น เข้าเรยีนได้ใน
วันที่สะดวก  สนับสนุนการเดนิทาง หลักสูตรเรยีนรูอ้ิสระ เลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย เปน็ต้น 

๑.๘. อื่นๆ..... 
๒) สนับสนุนการจดัตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าท่ีช่วยเหลือ 

ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สงูอายุครอบคลุมทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกจิ สภาวะแวดล้อม 
และสุขภาพ 

๒.๑ สนับสนุนให้มีการระดมแกนน าผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน จัดท าแผนงานจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตอ่เนือ่ง 

๒.๒ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่อเนือ่งในการรวมแกนน าท่ีเป็นผู้สูงอายุตั้งกองทุนชว่ยเหลือกัน
เมื่อป่วย ตาย  

                                                           

๑ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๔พ.ค. ๖๐ ปรับเป็น ๔๐งานและกิจกรรม  



๑๗ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒.๓ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ สนบัสนนุให้ผู้สูงอายุมาพบปะ รวมกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น สวดมนต์ 

นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย ตรวจสขุภาพ เป็นต้น 
๒.๔ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดท าข้อมูลผู้สูงอายคุรอบคลมุทุกภาวะสุขภาพ  
๒.๕ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุท าหน้าท่ีประสานหนว่ยงานองค์กร ภายในและภายนอก เพื่อการช่วยเหลอื

ผู้สูงอายทุี่ทุกข์ยาก ป่วยซบัซ้อน ติดบ้าน ติดเตียง 
๒.๖ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ เปน็หน่วยสนบัสนุนการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเปน็แหลง่รวม

ผลผลิต กระจายสู่ตลาดท้ังในและนอกพื้นที ่
๒.๗ สนับสนุนให้มีแหล่งที่ต้ังของชมรมผู้สูงอายุ เพือ่เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน กิจกรรม และศูนยร์วม

ข้อมูลทุกด้าน รวมถึงการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
๒.๘ อื่นๆ.... 

๓) สนับสนุนการพฒันาทักษะ และการด าเนนิกิจกรรม
กลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ ในชมุชน ให้การดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุในลักษฑะที่แตกต่างกนัครอบคลมุปญัหา
และความต้องการ และทุกสภาวะสุขภาพ  
 

๓.๑ สนับสนุนให้จัดการ ฝึกอบรม และ สนับสนนุ กลุ่มอปพร. ให้สามารถประเมนิ ภาวะฉุกเฉนิ และให้การ
ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้สูงอายไุด้ถูกต้อง เหมาะสม เชน่ หกล้ม กระดูกหัก หมดสติ เป็นต้น และสามารถ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เคลือ่นย้ายได้อย่างถูกวิธี  

๓.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่ม อสม. ให้สามารถประเมนิภาวะสุขภาพ ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองของผู้สงูอายุ การตรวจคดักรองเบาหวาน ความดันโลหติสูง การประเมินภาวะฉุกเฉนิเชน่ หมด
สติ น้ าตาลในเลือดต่ า กระดูกหกั แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น   

๓.๓ สนับสนุนฝึกอบรม กลุ่มอพม.ในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลอื กรฑคีวามรุนแรงที่เกดิในผู้สูงอายุ เช่น ถูกท า
ร้าย ทารุฑ ทอดทิ้ง เปน็ต้น และสามารถประสานการช่วยเหลือ ส่งต่อ ได้เหมาะสม 

๓.๔ สนับสนุนฝึกอบรมให้กลุม่เด็ก เยาวชน วัยรุน่ เปน็อาสาสมคัรเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือผู้สงูอาย ุ
๓.๕ สนับสนุนกลุม่จิตอาสาในชมุชนให้การช่วยเหลือครอบครวั ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ขาดแคลน เจ็บป่วยติด

เตียง เปน็ต้น ด้วยการเยี่ยมบ้าน ประสานจัดสิ่งของที่จ าเปน็ให ้ประสานหน่วยงานเกีย่วข้องชว่ยเหลอื 
๓.๖ สนับสนุนการฝึกอบรม และสนบัสนนุกลุ่มอาสากู้ชีพให้สามารถช่วยเหลือฉุกเฉินผู้สูงอายุได้รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพทันเวลา ลดความพิการภาระการดูแลระยะยาวในครอบครัว ชุมชน 
๓.๗ สนับสนุนอาสาสมัครทีเ่ปน็ผู้สูงอายุ เปน็ผู้น ารวมกลุ่มจัดกิจกรรม พบปะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการดูแล

สุขภาพ การเฝ้าระวังอาการที่พบบอ่ยในผู้สูงอายุ ฝึกทักษะอาชพีเสริม เป็นตน้ 
๓.๘ สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) เพื่อใหม้ีความรู้เข้าใจความเสือ่มตามวยั เช่น 

การจัดหาอาหารใหป้ลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการตามวัยและโรค การให้การดูแลชว่ยเหลอื
ตามสภาพทั้งในภาวะปกติและฉกุเฉิน 

๓.๙ สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรในการสนบัสนุนกจิกรรมกลุม่สร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
กลุ่มออกก าลังกายไม้พอง กลุม่ร าวงย้อนยุค กลุ่มเต้นลีลาศ กลุ่มบาสโลป เป็นต้น 



๑๘ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓.๑๐ สนับสนุนให้จัดท าคู่มอื แนวทางให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส าหรับอาสาสมัครในชุมชน เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการประเมนิ ตัดสินใจ ในการช่วยเหลอื ส่งต่อ ในระดับชุมชน 
๓.๑๑ อื่นๆ..... 

๔) เพิ่มจ านวนผู้ดูแลช่วยเหลือทั้งที่เป็นอาสาสมัครและ
ภาควิชาชีพ  

๔.๑ กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัท้องถ่ินสนับสนุนการเรยีนเพิม่เติมเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
การบรบิาลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาล  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๔.๒ สนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ท่ีผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการดแูลผู้สูงอายุ ใหเ้ปน็วิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรูแ้กอ่าสาสมคัรด้านสุขภาพ หรอืผู้สนใจ และวางแผนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
เจ็บป่วยซับซ้อน เปน็ต้น 

๔.๓ สนับสนุนให้มเีครอืข่ายการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย ทุกข์ยาก ไร้ที่อยู่ ถูกกระท ารุนแรง เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุถูกท าร้ายโดยมีผูร้่วมด าเนินการ ได้แก ่พยาบาล พมจ. บ้านพักหญิง ต ารวจ อส
ม. กศน. ผู้บรหิารท้องถ่ิน เป็นต้น 

๔.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิน อาสาสมัครอื่นๆ เช่น อป
พร. อพม. ต ารวจบ้าน เปน็ต้น 

๔.๕ อื่นๆ......... 
๕) จัดใหม้ีการค้นหา และสนบัสนนุให้ผู้สูงอายุที่มีความ

เชี่ยวชาญ เป็นผู้น าในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้าน
วัฒนธรรม หัตถกรรมและงานฝีมือ ความเชื่อและ
พิธีกรรม การดูแลสุขภาพทางเลือก ขับรอ้งและดนตรี
ผู้น าด้านความคดิ การประสานงานชุมชน เป็นตน้ ให้
เป็นวิทยากรถ่ายทอด หรือจดัการเรียนรู้ในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น สอนในโรงเรยีนผู้สูงอายุ สอนในศนูย์
พัฒนาเด็กฯ สอนในโรงเรียน สอนกลุ่มอาสาสมัคร 
และเยาวชนในชุมชน เป็นต้น 

๕.๑ สนับสนุนให้มีการค้นหาอาสาผูสู้งอายุที่เป็น ปราชญ์ อดีตน า  ข้าราชการบ านาญมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ชุมชนให้การยอมรบั มาเป็นวิทยากร จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  

๕.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีเปน็ปราชญ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ง จัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชนในชมุชน เชน่ สอนและฝกึเด็กปฐมวัยปั้นตุ๊กตาดินเผา  ท า
สิ่งประดิษฐ์ ของเลน่จากใบจาก ใบตอง สอนเด็กและเยาวชนท าปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

๕.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็วิทยากรฝึกอบรม และสาธิตในโรงเรยีน เช่น การท าแปลงเกษตรผสมผสาน 
ปลูกผักปลอดสารพษิ ฝึกท าพานบายศรี อ่านอักษรใบลาน นวดแผนไทย เป็นต้น 

๕.๔ สนับสนุนให้เป็นวิทยากร สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามความช านาญ 
๕.๕ สนับสนุนให้เป็นวิทยากรสอนอาสาสมัครกลุม่ต่างๆ ในชมุชน เช่น สอนเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการใช้

สมุนไพร การดแูลหลงัคลอดส าหรบั อสม. การท างานฝีมือ สิ่งประดษิฐ์จากวัสดุพื้นบ้านส าหรบักลุ่ม
แม่บ้าน เปน็ต้น 

๕.๖ อื่นๆ....... 
๖) สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือพัฒนา

ทักษะอื่นๆเพิ่มเติม ส าหรับผู้สูงอายุครอบคลมุด้าน
ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสงัคม 

๖.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีโอกาสมารวมกลุม่ท ากิจกรรมทางศาสนา เช่นมาวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ จ าศีล 
เป็นตน้ 

๖.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ ท ากิจกรรมเรียนรู้การจัดเมนู การปรุงอาหารที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนส าหรบั
ผู้สูงอายุ  



๑๙ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๖.๓ สนับสนุนการจดักิจกรรมเชดิชู แสดงความรักเคารพต่อผู้สูงอายุในวันส าคัญ หรอืโอกาสพเิศษ เช่น รด

น้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประกาศเกียรติคุฑแม่ดเีด่น พ่อดเีด่น คนดีศรีสังคม ขอพรปีใหม่ผู้สูงวัย เป็นต้น และ
สนับสนุนให้มีแกนน าผู้สูงอายุรว่มออกแบบกิจกรรม หรือรว่มการด าเนนิการด้วย 

๖.๔ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการประกวด ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุทั้งระดับคุคล กลุ่ม  เช่น ประกวดผูสู้งอายุ
ฟันดี สูงวัยใส่ใจสขุภาพ การแสดงร าวงยอ้นยุค เต้นลีลาศ เต้นแอโรบิค ร าวงกงก้า ร าไม้พอง เป็นตน้ 

๖.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีโอกาสเดนิทางท่องเที่ยว ไปเรยีนรู้ตามสถานที่ต่าง เช่น  ไหว้พระท าบุญ ๙ วัด 
เยี่ยมชมพิพิธภัฑ์์  นั่งรถไฟทอ่งธรรมชาติ ดูภาพยนต์ร้องคาราโอเกะ เป็นต้น 

๖.๖ สนับสนุนให้อาสาสมัคร ผู้น า วยัท างาน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ท ากิจกรรมสร้างสรรค์รว่มกันในวันส าคัญ เช่น 
กีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอายุในวันปีใหม่โดยให้บุตร หลานเข้าร่วมเป็นทีม  แข่งฟุตบอล ๓ วัย ๔๐๐ ปี  เป็นต้น 

๖.๗ อื่นๆ..... 
๗) ผลักดันกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ ท่ีมีรายได้ร่วมสมทบทนุ

สนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ สนับสนุนปุ๋ยส าหรับ
ให้ผู้สูงอายปุลูกผักสวนครัว กลุม่คัดแยกขยะ 
สนับสนุนวัสดุในการประดิษฐ์สิง่ของให้กับกลุม่
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้  เป็นตน้ 

๗.๑ สนับสนุนให้กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ใหปุ้๋ยฟรีส าหรบักลุ่มผู้สูงอายุที่ปลูกผักปลอดสารพิษ หรือสนับสนุนให้ผลิต
ปุ๋ยใชเ้อง เป็นต้น  

๗.๒ สนับสนุนให้กลุ่มคัดแยกขยะ คดัขยะรีไซเคิลให้กลุม่ผู้สูงอายุ น าไปผลิตเปน็สิ่งของ เครือ่งใช้ ของเล่น
เด็ก เปน็ต้น 

๗.๓ ผลักดันให้กลุม่วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพที่มีขยะท่ีรีไซเคิลเหลือจากการผลิต น าขยะมาเป็นทุนตั้งกองบุญเพื่อ
ผู้สูงอาย ุ

๗.๔ สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุช่วยงานกลุ่ม เชน่ คัดแยกผลิตภัฑ์์ ท าพรมเช็ดเท้า บรรจุก้อน
เชื้อเห็ด แยกขนาดหน่อไม้ฝรัง่ เป็นต้น 

๗.๕ สนับสนุนให้ตลาดนัดชุมชน จัดโซนขายอาหาร ขายสินค้าส าหรบัผู้สูงอายุท่ีมีผลผลิตเพื่อจ าหนา่ย 
๗.๖ อื่นๆ......... 

๘) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ เช่น กลุ่มผลิตอาหารแปรรูป กลุม่อาชีพ
ต่างๆ กลุ่มทอผ้าพื้นเมอืง การรวมกลุ่มท า
ดอกไม้จนัทน์ กลุ่มน้ าพริกหนุ่ม สานตะกร้า เลี้ยง
กบ เพาะเหด็ เลี้ยงปลา เป็นต้น 

๘.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม่ทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มท า
ดอกไม้จนัทน์ กลุ่มน้ าพริกหนุ่ม สานตะกร้า เลี้ยงกบ เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เปน็ต้น 

๘.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ อาชีพเสริม เช่น กลุ่มท าลูกประคบสมนุไพร กลุ่มท ายาหมอ่งน้ า น้ ายา
เอนกประสงค์ กลุ่มท าไม้กวาด กลุ่มทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เปน็ต้น 

๘.๓ อื่นๆ......... 
๙) ฝึกอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ ใหม้ี

ความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะ
สุขภาพ เช่น การส่งเสริมสขุภาพโดยการออกก าลงั
กายตามสภาพร่างกาย การรบัประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ ฝึกสมองป้องกนัและฟืน้ฟูการเสื่อมตามวัย 

๙.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้ารบัการฝึกอบรม ทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ เช่น การออก
ก าลังกาย  การรับประทานอาหาร การป้องกนัและฟื้นฟู ความเสื่อมตามวัย การดูแลสุขภาพจติ เช่น 
การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรีบ าบัด ธรรมะบ าบัด เป็นตน้ และเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้าน 
นอกบ้าน และการเตรยีมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวกอ่นตาย เป็นต้น 



๒๐ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
การผ่อนคลายดูแลสุขภาพจิต การฝึกเดนินั่งให้
ปลอดภัยปอ้งกัน การหกล้มในบ้านนอกบ้าน การ
สื่อสาร การดูแลด้านจิตใจ การเตรียมตัวก่อนตาย 
เป็นตน้ 

๙.๒ สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เข้ารับการฝึกทักษะ การเรยีนรู้การเปลีย่นแปลงในวัยผู้สูงอายุ เช่น
ภาวะสุขภาพ การออกก าลังกาย  การรับประทานอาหาร การปอ้งกันและฟื้นฟู ความเสื่อมตามวยั การ
ดูแลสุขภาพจิต เช่น การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรบี าบัด ธรรมะบ าบดั เปน็ต้น และเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในบ้าน นอกบ้าน และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวก่อนตาย เป็นต้น 

๙.๓ สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เปน็อาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุ เพื่อเตรียมตัว และเข้าใจสภาพ และ
ปัญหาของผู้สูงอาย ุ

๙.๔ อื่นๆ..... 
๑๐) ฝึกคนในครอบครัวผู้สูงอายุใหเ้ข้าใจความเสือ่มตาม

วัย อาทิ สายตาฟันและการดูแลเมื่อป่วยเล็กนอ้ย 
ป่วยเรื้อรัง ฉุกเฉนิ และระยะสุดท้ายเพื่อให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เช่น การเตรียมอาหารตาม
วัย การพักผ่อนการเข้าใจอารมฑ์ความรูส้ึก 
ความรู้สึกมีคุฑค่าในภาวะปกติและดูแลในยาม
เจ็บป่วยเล็กนอ้ย  การป่วยเรือ้รังและภาวะฉุกเฉิน
เบื้องต้นไดเ้ปน็ต้น 

๑๐.๑ สนับสนุนให้จัดอบรมสมาชิกในครัวเรือนในการดแูลผู้สูงอายุ ให้เข้าใจความเสื่อมตามวัย เช่น สายตา  
ฟัน การเตรียมอาหารทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอายุ  การจัดสถานที่พักผ่อน การปฐมพยาบาล การ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน และระยะท้าย เป็นต้น 

๑๐.๒ สนับสนุนให้ อสม. อผส.สามารถประเมิน และฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายสุ าหรบัผู้ดแูลใน
ครัวเรือน ในครัวเรอืนที่รบัผิดชอบได ้

๑๐.๓ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล ช่วยเหลอืฉุกเฉนิ ส าหรับผู้ดูแลในครัวเรือนทุกครัวเรอืน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ดแูลในครัวเรอืนที่มีผู้ป่วย หรือผู้สูงอายติุด

เตียง เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการการฑ์ การจัดการกบัความเครียด และภาระการดูแล และความ
ต้องการการช่วยเหลอื สนบัสนนุ  

๑๐.๕ อื่นๆ..... 
๑๑) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมผู้สูงอายุและ

ผู้ดูแลต่างๆ เช่น หลักสูตรและคู่มือการดูแลตนเอง 
หลักสูตรและคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ 
หลักสูตรและคู่มือการดูแลผูป้่วยติดบ้าน ติดเตียง 
เป็นตน้ 

๑๑.๑ สนับสนุนการจดัท าคู่มือการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้นประจ าทุกครัวเรอืน 
๑๑.๒ สนับสนุนการจดัท าหลักสูตรและคู่มือการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการ พิการซ้ าซ้อน เจ็บป่วยซบัซ้อน เปน็ต้น 
๑๑.๓ แนวทางการประเมินภาวะสขุภาพ และการส่งต่อส าหรบัผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง และ

ภาวะฉุกเฉิน ส าหรบั คนในครัวเรือน  อาสาสมัคร เจ้าหน้าท่ี เปน็ต้น 
๑๑.๔ สนับสนุนการจดัท าคู่มือ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่คนในชมุชนร่วมกนัจัดท าเพื่อใช้ประสานการดูแล

ช่วยเหลือ เชน่ แนวทางการเรียกใช้รถฉุกเฉนิ ๒๔ ชั่วโมง แนวทางการประสานขอเบิกสวสัดิการ แนว
ทางการส่งต่อ เปน็ต้น  

๑๑.๕ อื่นๆ..... 
๑๒) ศูนย์พัฒนาครอบครัวสนับสนนุการจัดท าข้อมูล

ผู้สูงอายุท่ียากล าบาก ถูกกระท ารุนแรง ต้องการ
ความช่วยเหลอื เพื่อประสานหน่วยงาน องค์กร ใน
และนอกชุมชนให้การดูแลชว่ยเหลือ 

๑๒.๑ คฑะกรรมการร่วมกันจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ จ าแนกตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง เช่น 
ช่วยเหลือตัวเองไดด้ี ช่วยเหลือตัวเองไดบ้้าง ต้องช่วยเหลือดูแลท้ังหมด เปน็ต้น 

๑๒.๒ อาสาสมัครของศพอส. เชน่ อผส. อสม. อาสาสมัครผู้สูงอายุ เป็นต้น จัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ในครัวเรอืน  จัดท าข้อมูลการเจบ็ป่วย ข้อมูลการประกอบอาชีพ รายได้ การออม ของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๑๒.๓ อาสาสมัคร คฑะกรรมการ ค้นหาผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารนุแรง ยากไร้ ไร้บ้าน ถูกท าร้าย เพื่อเฝา้ระวัง 
และให้การชว่ยเหลือ  



๒๑ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑๒.๔ อื่นๆ........ 

๑๓) สนับสนุนการด าเนนิงานของ ศูนย์พัฒนาคฑุภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย(ุศพอส.) 
 

๑๓.๑ การระดมทนุจากหลายชอ่งทางเพื่อจัดต้ังกองทนุดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ เช่น หน่วยงานรฐั กลุ่ม
กองทุนการเงินในชุมชน วัด  กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ่น 

๑๓.๒ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยคฑะท างาน ศพอส.ในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมาชิก
ในครอบครัว อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เปน็ต้น 

๑๓.๓ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการออม  มีวิทยากรเป็นจิตอาสาหรือผู้สูงอายุใช้วัสดอุุปกรฑ์ ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิน่ หรอื อดีตข้าราชการครู รัฐวสิาหกิจ หรือบรษิัทเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ มทีักษะ
ทางอาชีพ อาทิ งานประดษิฐ์ งานเกษตรกรรม งานด้านอาหาร งานซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

๑๓.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมลูโดยใชค้อมพิวเตอร์ และสามารถใช้ขอ้มลูร่วมกนัจากหลายหน่วยงาน เช่น 
พมจ. รพ.สต. ศพอส. อผส. อปท.โดยให้ ศพอส. เปน็เจ้าของและปรบัปรุงฐานข้อมลูใหเ้ปน็ปจัจุบัน 

๑๓.๕ อื่นๆ........ 
๑๔) สนับสนุนการจดัท าแผนดูแล ชว่ยเหลือผู้สูงอายุ

โดย ศูนย์พัฒนาคฑุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) ซึ่งอาจสอดคล้องกับแผนด้าน
ผู้สูงอายุของ อปท. หรอืแผนชมรมผู้สูงอายุ หรือ
แผนท่ีจัดท าขึ้นพิเศษ หรือ แผนปฏิบัติการของ
หน่วยบริการสุขภาพ เป็นต้น 

๑๔.๑. ศพอส. จัดท าแผนร่วมกบัอปท.ในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
๑๔.๒. ศพอส. เป็นเจ้าภาพสร้างความร่วมมอืกับ กลุม่ผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. อผส. หนว่ยงาน

รัฐ อปท. จะท าแผนงาน การดแูลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ของต าบล 
๑๔.๓. อื่นๆ...... 
 

๑๕) สนับสนุนให้มีโครงสร้าง และกลไก ศูนย์พัฒนา
คุฑภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) 

๑๕.๑ สนับสนุนแหล่งที่ต้ัง และกลไก พร้อมแผนงาน เช่น มีสถานที่ต้ัง ศพอส. ให้อยู่ในต าแหน่งที่ไม่ไกลจาก
ชุมชนผู้สูงอายุ ไม่มเีสียงอึกทึก หรือมีมลพษิ และมเีส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าถึง ได้โดยสะดวก 

๑๕.๒ ตัวอาคารถาวร มีการเลือกใชว้ัสดุครุภฑั์์ ที่มีความมั่นคงแขง็แรง สภาพอากาศปลอดโปร่ง  แสง
สว่างเพียงพอ  

๑๕.๓ มีสาธารฑปูโภคเพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษฑะ และพร้อมด าเนินกิจกรรม 
๑๕.๔ อื่นๆ...... 

๒. การพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อผู้สูงอายุ  
๑๖) สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายในครวัเรอืน

ผู้สูงอายุ เช่น การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ไก่ 
เป็ด ปลา รับประทานเอง เช่น โครงการตู้เย็นข้าง
บ้าน ผักสวนครัวรั้วกนิได้ เลีย้งปลาในบ่อดนิ ลด
การใช้ปุ๋ยเคมี  การแปรรูปและถนอมอาหาร  เปน็
ต้น 

๑๖.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ไก่ เปด็ ปลา เพื่อบริโภคเอง เอง เชน่ โครงการ
ตู้เย็นข้างบ้าน ผักสวนครัวรั้วกนิได้ การเลี้ยงปลาในบอ่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  การแปรรูปและถนอม
อาหาร  เปน็ต้น 

๑๖.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ปลูกผักสวนครัว หน้าบ้าน ถนนในหมูบ่้าน เพือ่ใหค้นในชุมชนบรโิภค 
ลดรายจ่ายในครัวเรอืน 

๑๖.๓ ผลักดันให้ชมุชนจดัพื้นที่สาธารฑะให้ผู้สูงอายุใช้ท าแปลงผักสวนครัว เลีย้งสัตว์ ไวบ้ริโภค 
๑๖.๔ อื่นๆ......... 



๒๒ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑๗) สนับสนุนให้มีการจัด ปรับ บ้านและสิ่งแวดลอ้ม

ภายในบ้านให้เอือ้ต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
เช่น ปรับราวบนัได ปรับห้องน้ า  แสงสว่าง พื้นราบ
ไม่ลื่น เป็นต้น รวมถึงการปรบัให้สัมพันธ์กบัปัญหา
และความต้องการ และภาวะสุขภาพ 

๑๗.๑ สนับสนุนให้มีกลุม่จิตอาสาในชมุชน รวมกลุ่มจัด ปรบับ้านผู้สูงอายุตามสภาพความต้องการ เชน่ ช่วย
ท าความสะอาด จัดเกบ็ของ ท าราวจับห้องน้ า ราวบนัได เปลี่ยนโถส้วมจากนัง่ราบเป็นชักโครก ปรับ
เตียงนอน เปน็ต้น 

๑๗.๒ สนับสนุนการจดังบประมาฑสนับสนุนวัสดอุุปกรฑ์ ส าหรบัปรับบ้านผู้สูงอายุท่ียากไร้ และและชุมชน
ยอมรบั 

๑๗.๓ สนับสนุนให้มีการจัด ปรับ บ้านให้เหมาะสมตามปญัหาและความต้องการ และภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุทีเ่ปน็ถุงลมโปง่พองต้องใชอ้อกซเิจน ผู้สงูอายุเป็นอมัพาต ผู้สูงอายุตาบอด 
เป็นเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นโรคหัวใจ เป็นตน้ 

๑๗.๔ สนับสนุนให้มเีจ้าหน้าท่ี อาสาสมัครที่ไดร้ับการฝึกอบรม ในด้านการจัด ปรับอุปกรฑ์ที่เอื้อต่อปัญหา
และภาวะสุขภาพ เช่น การออกแบบเก้าอี้นัง่อาบน้ าส าหรับผู้สงูอายุที่เปน็อมัพาต การปรบัเตียงนอน
ให้ผู้ป่วยติดตียง ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันไดส้ะดวก ผ่อนแรง เปน็ต้น 

๑๗.๕ อื่นๆ...... 
๑๘) สนับสนุน ใหม้ีศูนย์กฬีา หรอืศูนย์สร้างเสรมิสุขภาพ 

หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุพร้อมอปุกรฑ์ 
และวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน  เช่น มีอุปกรฑ์ในการ
ออกก าลังกายฝึกเคลื่อนไหว เทคนิคการออกก าลัง
กาย เช่น แอโรบิค โยคะ เปน็ต้นมีการจัดห้องเรียน
เปิดการอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งระยะสั้นและยาว
หมุนเวียนตามความตอ้งการ เชน่ ดนตรีไทย-สากล 
การปรุงอาหารงาน ศิลปหัตถกรรม วาดรูป การใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๑๘.๑ สนับสนุนให้จัดพื้นท่ี หรือลานกจิกรรมในชุมชน สนบัสนุนให้ผู้สงูอายุรวมกลุ่มออกก าลังกาย มี
กิจกรรมทางกายร่วมกนั หรอืมอีุปกรฑ์สนบัสนนุการออกก าลงักายในรปูแบบต่างๆ 

๑๘.๒ สนับสนุนให้จัดศูนย์บริการ ท่ีมอีุปกรฑ์การออกก าลังกาย อปุกรฑ์ช่วยฟื้นฟูขอ้และกล้ามเนือ้ ชุดฝึก
สมอง บริการผู้สูงอายุตามความจ าเปน็ 

๑๘.๓ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครฝูกึเทคนิคออกก าลังกายในรปูแบบต่างๆ เช่น แอโรบิค โยคะ ยืดเหยียด
กล้ามเนือ้ เปน็ต้น   

๑๘.๔ สนับสนุนการจดักิจกรรมในศนูย์กีฬา ศูนย์ฝึก ลานกิจกรรม ใหม้ีบริการส าหรับผู้สูงอายุตลอดเวลา 
ตามความต้องการ และความสะดวกของผู้สูงอาย ุ

๑๘.๕ อื่นๆ..... 
๑๙) ปรบัพื้นท่ีบริการสาธารฑะของอปท.หรือหน่วยงาน

ราชการอื่น หรือพืน้ที่สาธารฑในชุมชน ให้เอื้อต่อ
การบริการผู้สูงอายุ เชน่ ช่องทางด่วน ที่นั่ง หอ้งน้ า
หรือมีหอ้งพักผ่อนชัว่คราวในจดุใหบ้ริการต่างๆ ทาง
ลาดทางเดินหรอืบนัไดมรีาวจับ มีแสงสว่างทางเดนิ 
เป็นตน้ 

๑๙.๑ ผลักดันให้ รพ.สต. โรงพยาบาล จัดคลินิกบริการผู้สูงอายุ หรอืจัดบริการแบบช่องทางด่วน โดยให้
สิทธิผู้สูงอายุเข้ารบับริการก่อน 

๑๙.๒ สนับสนุนให้ รพ.สต. โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐอืน่ๆ ปรบัพื้นท่ีบริการ ท่ีนั่ง ราวจบั ทางลาด เป็นต้น 
ที่เอื้อต่อผู้สูงอาย ุ

๑๙.๓ สนับสนุนให้มีการปรับพื้นท่ี วัด พื้นท่ีจัดกิจกรรมสาธารฑะ ศาลากลางบ้าน ใหเ้อือ้ต่อผู้สูงอาย ุเช่น 
การมีทางลาด จัดเก้าอีน้ั่งสวดมนต์ ปรบัห้องโถส้วม ราวจบั เป็นต้น  

๑๙.๔ สนับสนุนพื้นท่ีสาธารฑะในชมุชนใหเ้อื้อต่อผู้สงูงอายุ เชน่ การจดับริการส้วมสาธารฑะที่สะอาดถูก
สุขลักษฑะ ที่สวนสาธารฑะ ลานออกก าลังกายจดัเครื่องออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกบัผู้สูงอาย ุ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ให้ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เปน็ต้น 



๒๓ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๑๙.๕ อื่นๆ..... 

๓. การพัฒนาระบบบริการ  
๒๐) จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น เช่น 

การดูแลช่วยเหลอืด้านสุขภาพ ช่วยดูแลกิจวัตร
ประจ าวนั เช่น การรบัประทานอาหาร อาบน้ า ท า
ความสะอาดร่างกาย สระผม ตัดเล็บ การชว่ยพื้นฟู
สภาพ  เช่น การฝึกเดนิ ลุก นั่ง การหยบิจับ การพูด 
การกลืน เปน็ต้น บริการด้านการแพทย์ เช่น การ
ดูแลสายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วยหายใจ การให้
อาหารทางสายยาง ท าแผล พลิกตะแคงตัว เป็นตน้ 

๒๐.๑ สนับสนุน ใหร้พ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. และ อผส. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง 
พิการ  ประเมนิการดูแลกจิวัตรประจ าวนั การอาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การสระผม ตัดเล็บของ
ผู้ดูแล ให้ความรู้ และสอนวิธีการช่วยพื้นฟูสภาพ  เปน็ต้น 

๒๐.๒ สนับสนุนให้มีการประเมนิปญัหาด้านสุขภาพ และมีการประสาน จัดการใหว้ิชาชีพที่มีความช านาญ
เฉพาะเข้าช่วยเหลอืดูแล ครอบคลุมทั้งท่ีบ้าน และท่ีหน่วยบริการ เช่น กรฑีการประเมนิปญัหาและ
ความต้องการ การดแูลร่างกาย จิตใจ ทักษะส่วนบุคคลของผูป้ว่ย ญาติ ประสานพยาบาล  มีความ
จ าเป็นตอ้งปรับยา หรือมีการรกัษาเพิ่มเติมประสานแพทย์ กรฑีมีปญัหาเรื่องยา ผลจากการใช้ยา 
ประสานเภสัชกร กรฑมีีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ข้อติด ประสานนัดกายภาพบ าบัด  

๒๐.๓ สนับสนุนให้มีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ อสม. อผส. ติดตามดแูลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การฝึกเดนิ ลุก นั่ง 
การหยบิจับ การพูด การกลนื ให้ผู้สูงอายุในครวัเรอืนที่รบัผิดชอบ  

๒๐.๔ สนับสนุนให้ รพ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. และอผส. ประเมินภาวะโภชนาการและการ
จัดการอาหารที่เหมาะสมกบัสภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัดอาหารที่เหมาะสมกับโรค โดยการสอนและ
สาธิตวิธีการท าอาหาร เป็นต้น 

๒๐.๕ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม อสม. อผส.ใหเ้ปน็ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเฝ้าระวัง  ติดตาม ประเมิน
อาการผู้สูงอายุที่ใส่สายให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ท่อเจาะคอ ท่อระบายต่างๆ รวมถึงแผลกดทับ 
เพื่อประสานการดูแล ช่วยเหลือที่บ้าน หรอืส่งต่อเมื่อจ าเปน็ได้ 

๒๐.๖ สนับสนุนให้รพสต. ร่วมกับนักกายภาพบ าบัดฝึกทักษะการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อม และ
ฟื้นฟูการเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ เช่น การฝึกสมอง การฝึกท างานศิลปะ การนวดผ่อนคลาย 

๒๐.๗ สนับสนุนให้มหีมอนวดแผนไทย ให้บริการฟื้นฟูกล้ามเนือ้ บรหิารข้อ ด้วยวิธีทางเลอืก เช่น การนวด
ผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวด ยืดเหยียดกล้ามเนือ้เฉพาะท่ี เป็นตน้ 

๒๐.๘ อื่นๆ......... 
๒๑) การจัดบริการสุขภาพหลายรปูแบบ  เชน่ การให้

ค าปรึกษาเรือ่งสุขภาพ การดูแลทางเลือก การ
เข้าถึงสิทธิต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย การ
ตรวจคัดกรองประจ าปี ตรวจสขุภาพช่องปาก การ
เบิก-รับยาให้  การบริการอืน่ๆ เช่น การจัดอาหาร
สมโรคสมวัย การผูป้่วยและครอบครัวระยะท้าย 
เป็นตน้ 

 

๒๑.๑ สนับสนุนให้มบีริการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ความเครียดและสขุภาพจิต 
ความสามารถในการช่วยตัวเอง ข้อเสื่อม เปน็ต้น ที่เฉพาะต่อผู้สูงอาย ุ

๒๑.๒ สนับสนุนให้มีกลุม่LINE  ของอาสาสมัครกลุม่ต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอปท. และหนว่ยบริการ เพื่อส่ง
ต่อข้อมูล ให้ค าปรึกษา ประสานส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

๒๑.๓ สนับสนุนการจดับริการผู้สูงอายุตามปัญหา และความต้องการ เช่น การก าหนดผู้รับผดิชอบประจ า
บ้าน และเปิดชอ่งทางประสานขอความช่วยเหลือตามความต้องการแต่ละด้าน และความจ าเปน็ การ
ก าหนดผู้ดูแลสุขภาพประจ าครวัเรือน เปน็ต้น 



๒๔ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒๑.๔ สนับสนุนให้มรีะบบการช่วยเหลอื การให้ค าปรึกษาส าหรับ อสม. อผส. กู้ชีพ กู้ภัย หรืออาสาสมคัร

อื่นๆ เพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่างเครอืข่ายบริการสุขภาพ เช่น การจัดหมอครอบครัวประจ า
หมูบ่้าน จัดเจ้าหน้าท่ีอปท.รบัผดิชอบหมูบ่้าน จัดอสม.เจ้าของไข้ จัดผู้ดูแลผู้สูงอายปุระจ าบ้าน และ
เจ้าของไข้ เป็นต้น  

๒๑.๕ สนับสนุนให้วิทยุชมุชน มีรายการท่ีให้ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดแูล เพื่อนบ้าน ในเรื่องต่างๆ เชน่ 
สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ผ่าน ดีเจ  เปน็ต้น 

๒๑.๖ สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดบริการเตือนด้วย ข้อความกรฑีผู้สูงอายุถึงวันนัดรับยา นัดตรวจคัดกรอง นัด
ตรวจรักษา นดักายภาพบ าบัด เป็นต้น 

๒๑.๗ สนับสนุนให้มบีริการใหค้ าปรึกษา ทางโทรศัพท์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรฑเีร่งด่วน อบุัติเหตุ ภาวะฉุกเฉิน 
ถูกท าร้าย เป็นต้น 

๒๑.๘ อื่นๆ...... 
๒๒) บริการรับ-ส่ง ๒๔ ชม.กรฑีผู้สงูอายุประสบ

อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เช่น อบุัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง 
หกล้ม ไข้สูง ชัก หมดสติด ถูกท าร้ายร่างกาย เป็น
ต้น  

๒๒.๑ สนับสนุนการจดัรถรบั-ส่งผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉนิเพือ่ไปใชบ้ริการที่โรงพยาบาล เช่น 
อุบัติเหตุจราจร ตกจากท่ีสูง หกล้ม ไข้สูง ชัก หมดสติ ถูกท าร้ายร่างกาย เปน็ต้น 

๒๒.๒ สนับสนุนใหจ้ัดท าแผนท่ี สัญลกัษฑ์ แสดงต าแหน่งบ้าน ที่อยูท่ี่มีผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวก แม่นย า 
รวดเร็วของการช่วยเหลอื รับ-ส่ง 

๒๒.๓ สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะ ทีมช่วยเหลือฉุกเฉนิ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การทบทวนทักษะการชว่ยฟื้น
คืนชีพ การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย การน าส่งอย่างปลอดภัย โดยการอบรมฟื้นฟู การฝึกจากการจ าลอง
สถานการฑ์จริง เปน็ต้น 

๒๒.๔ อื่นๆ..... 
๒๓) จัดบริการรบั-ส่งผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องเดินทาง 

ได้แก่ การไปร่วมกิจกรรมในและนอกชุมชน  การไป
ติดต่อประสานงาน การไปตรวจ หรือรบับริการ
สุขภาพยังสถานบริการสุขภาพ ยกตัวอย่างเชน่ การ
ไปรบัยาหรือตรวจตามนัด การไปติดต่อขอขึน้
ทะเบียนผู้พิการ เปน็ต้น 

๒๓.๑ สนับสนุนการบริการรบั-ส่งผู้สงูอายุที่ต้องเดนิทางไปร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การไปโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ  การไปศูนยด์ูแลกลางวัน(Day care) การตรวจสุขภาพประจ าเดอืน  ร่วมงานบุญประเพฑี 
ร่วมปลูกป่า  เป็นต้น  

๒๓.๒ สนับสนุนให้มบีริการรบั-ส่งผู้สงูอายุที่ต้องการความช่วยเหลอืด้านการเดนิทาง เช่น  การไปติดต่อ
ประสานงาน การไปตรวจตามนดั การไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนผูพ้ิการ เป็นต้น  

๒๓.๓ อื่นๆ..... 
๒๔) สนับสนุนการจดับริการดูแลกลางวันในชมุชน(Day 

care)ในการดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การดูแล
สุขภาพทั่วไป การตรวจร่างกายพื้นฐาน ฟื้นฟูสภาพ 
เช่น ฝึกการลุก เดิน นั่ง หยิบจบั การฝึกสมอง 
ฝึกงานศิลปะ การนวดผ่อนคลาย เป็นตน้ 

๒๔.๑ สนับสนุนให้มบีริการดูแล ในศูนย์ดูแลกลางวันส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจ
ร่างกายพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสภาพ การฝึกสมอง การฝึกบริหารกลา้มเนื้อ และขอ้  เปน็ต้น 

๒๔.๒ สนับสนุนให้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึกการลุก เดนิ นั่ง หยบิจับ การฝึกสมองฝึกงานศิลปะ 
๒๔.๓ สนับสนุนการจดับริการการนวดรักษาเฉพาะท่ี นวดผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า เป็นต้น 
๒๔.๔ สนับสนุนให้มีการดูแลทางเลอืก เช่น การอบ ประคบสมุนไพร แช่มือ-เท้าสมุนไพร เปน็ต้น  



๒๕ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒๔.๕ สนับสนุนให้จัดหาผู้ดูแลที่เป็นวชิาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบ าบัด  เป็นต้น เพื่อใหบ้ริการประจ า

ในศูนย์และจดัท าแผนการดูแลเฉพาะกรฑี  
๒๔.๖ สนับสนุนให้อาสาสมัคร ร่วมจัดบริการในศูนย์ดแูลกลางวัน เพื่อให้การชว่ยเหลือ ดูแล แนะน า แก่

ผู้สูงอายุและครอบครัว  
๒๔.๗ สนับสนุนให้ศูนย์ดแูลกลางวันมขี้อมูลกลุม่เป้าหมายที่ให้การดูแล รวมถึงจัดท าแผนการดูแล  

มอบหมายอาสาสมคัรให้รบัผิดชอบ ติดตาม เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 
๒๔.๘ สนับสนุนให้ศูนย์ดแูลกลางวัน ขึ้นทะเบยีนอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน

สามารถขอรบับริการ  กรฑีต้องการใหม้ีผู้ดูแลเกนิจ านวนชม. ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                         
๒๔.๙ อื่นๆ..... 

๒๕) มีศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจัดใหม้ีครอบครัวอปุการะ
ส าหรบัผู้สูงอายุท่ีไร้ที่พ่ึงพิงหรอืได้รบัความ
เดือดร้อนจากภาวะภัยพบิัติ ภาวะฉุกเฉิน ถูกท าร้าย
จากครอบครัว เปน็ต้น 

๒๕.๑ สนับสนุนให้ผู้น าท้องที่ ผู้ใหญ่บา้น ก านัน อาสาสมัครประสานขอ้มูลผู้สูงอายุท่ีได้รบัความเดือดร้อน 
จากการไร้ที่พัก อยู่โดดเดี่ยว เจบ็ป่วย ประสบภยัพิบัติ เพื่อหาที่พักท้ังแบบชั่วคราว และถาวร ให้อยู่
อาศัย 

๒๕.๒ สนับสนุน ใหม้ีแนวทาง เวทีในชมุขน ค้นหาปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และหามติ กติกา 
ข้อตกลง เพื่อการดูแลช่วยเหลอืโดยกลุม่ องค์กร ในชุมชน  

๒๕.๓ อื่นๆ..... 
๒๖) มีศูนยบ์ริการหรอืศูนยป์ระสาน ให้ยืมอุปกรฑ์

จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้สูงอาย ุเช่น เตียงลม เตียง
ปรบัระดบัได้ รถเข็น เก้าอี้ ไม้เทา้ รองเท้า ถัง
ออกซเิจน เป็นต้น 

๒๖.๑ สนับสนุนการจดัตั้งศูนยบ์ริการให้ยืมกายอุปกรฑ์ เชน่ รถเขน็นัง่ ไม้เท้าสามขา ที่ค้ ายัน เตียงลม เตียง
ปรบัระดบัได้ เก้าอี้อาบน้ า ถังออกซิเจน เปน็ต้น ท้ังแบบต้ังในหน่วยงาน หรือบริการภายในหมู่บ้าน 

๒๖.๒ สนับสนุนให้มีการการระดมความช่วยเหลือ สนับสนุนกายอุปกรฑ์ เครื่องทางการแพทย์ และของใช้
จ าเป็นส าหรบั ช่วยเหลอื ดูแลผู้สูงอายุ จาก หน่วยงานองค์เอกชน ใน และนอกพ้ืนที่ ทุนทางสงัคมอืน่ 
เช่น วัด ผู้ต้องการบริจาค 

๒๖.๓ ประสานความรว่มมือกบั หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ช่างชุมชน สนับสนุนการซ่อมบ ารงุ เครื่องมือ
อุปกรฑ์ทางการแพทย์ กายอปุกรฑ์ เพื่อให้มคีวามพรอ้ม ในการใหบ้ริการ 

๒๖.๔ อื่นๆ..... 
๒๗) สนับสนุนการด าเนนิการเยี่ยมบา้น ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึง
จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการจัดสภาพแวดลอ้ม
และท่ีอยู่อาศัยที่ปลอดภยั ส าหรับผู้สูงอายุแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหรือผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยคฑะท างาน
ของศูนย์พัฒนาคุฑภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) 

๒๗.๑ คฑะกรรมการศพอส. อาสาสมคัร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ป่วยเรือ้รัง ยากไร้ ทุกข์ยาก 
เป็นตน้ 

๒๗.๒ คฑะกรรมการ ศพอส. อาสาสมัคร ร่วมกันจัดสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ ท้ังผู้สูงอายุท่ีเจบ็ป่วยพิการ และ
ผูสู้งอายุที่ครอบครัวจัดการเองไม่ได้ เป็นต้น 

๒๗.๓ อื่นๆ...... 



๒๖ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๒๘) สนบัสนุนให้ศูนย์พัฒนาคฑุภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)เป็นศูนย์บริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรส าหรบัผู้สูงอายุ  
 

๒๘.๑ จัดบริการตรวจสุขภาพ เบื้องตน้ได้แก่ การคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน
เลือดสูง 

๒๘.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้ทีมีโรคเรื้อรงั 

๒๘.๓ จัดกิจกรรมออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอาย ุ
๒๘.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพจิตส าหรบัผู้สูงอายเุช่น กิจกรรมผอ่นคลายความเครียดการฝึกท าสมาธิ 

การสวดมนต์ การฟังธรรมะ การไปทัศนะศึกษา เปน็ต้น 
๒๘.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรบัผู้สูงอายุ เช่นการใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากแก่ผู้สูงอายุผู้สูงอาย ุ
๒๘.๖ อื่นๆ...... 

๔. การจัดตัง้กองทุนหรอืจัดให้สวสัดิการช่วยเหลือกัน  
๒๙) สนับสนุนให้กองทนุ องค์กรการเงินในชุมชน 

สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ เชน่ สนับสนนุกิจกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพ การดูแลช่วยเหลือ ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ เชน่ สถาบันการเงินของชุมชน 
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุม่สหกรฑอ์อมทรัพย์ 
กองทุนเพื่อชว่ยเหลือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

๒๙.๑ ผลักดันให้สถาบันการเงินชมุชนจัดสรรผลก าไรจากการประกอบการให้เป็นค่าอาหารว่างจัดกิจกรรม
ออกก าลังกายในชุมชน 

๒๙.๒ ผลักดันให้กลุม่ออมทรัพยเ์พื่อการผลิตแบ่งสัดสว่นงบประมาฑกองทุนให้ผู้สงูอายุที่ยากไร้ อยูค่น
เดียว กู้ยืมเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ 

๒๙.๓ ผลักดันให้ธนาคารหมูบ่้านแบ่งสัดส่วนงบประมาฑส าหรับการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้ครอบครวัที่
ประสบเหตุการฑ์ฉุกเฉิน ภยัพิบัติบ้านเรือนเสยีหาย 

๒๙.๔ สนับสนุนกองทุน องค์กรการเงนิในชุมชนระดมเงินผลก าไรจากการประกอบการ จัดต้ังกองทุนกลาง
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือคนที่ยากล าบากในชุมชน เช่น บ้านถูกไฟไหม้ ดินถลม่ น้ าท่วม ยากจน ท่ีอยู่ไม่
ถาวร เจ็บป่วยจนพิการขาดรายได้ เปน็ต้น 

๒๙.๕ อื่นๆ.... 
๓๐) สนับสนุนให้มีการระดมทุน หลายช่องทางเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น การ
จัดผ้าป่าต้ังกองทุน การขอรับบริจาคจากบริษัท 
องค์กรเอกชน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เปน็ต้น 

๓๐.๑ สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผูน้ าชุมชนจดัตั้งกองผ้าป่า เพื่อระดมทุนจัดต้ังกองทุนเยี่ยมป่วยผูสู้งอายุ 
ช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น 

๓๐.๒ สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผูน้ าชุมชนขอรบับริจาคงบประมาฑจากบรษิัท องค์กรเอกชน ในและ
นอกพ้ืนที่จัดต้ังเป็นกองทุนสนบัสนนุกิจกรรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ ช่วยเหลือวัสดุ อปุกรฑส์ าหรบั
ผู้สูงอายุท่ีป่วยติดเตียง ค่าเดินทางไปตรวจตามนดัส าหรับผู้ท่ีต้องไปติดตามการรักษา เป็นตน้ 

๓๐.๓ สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม ที่มีรายได้ หรือมีกองทนุเงิน รว่มสมทบกองทุน โครงการ 
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอาย ุ

๓๐.๔ สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์รบับริจาค วัสดุ อุปกรฑ์  เงินเพื่อเป็นกองทุนส าหรับการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยาก เจ็บป่วย ขาดคนช่วยเหลือดูแล เปน็ต้น 

๓๐.๕ อื่นๆ.... 



๒๗ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓๑) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิกองทุนสวัสดิการที่

จัดโดยชุมชน เช่น กองบญุวันละบาท กองทุนฟื้นฟู
ผู้สูงอายุ และกองทุนอื่นๆที่สามารถจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สงูอายุ ในยามปกติ ยามภัยพิบัติ และยาม
ฉุกเฉิน 

๓๑.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเข้ารว่มเป็นสมาชิกกองทุน องค์กรการเงินที่มีการจัดสวสัดิการ เจบ็ ป่วย 
ตาย  

๓๑.๒ สนับสนุนให้กองทนุสวัสดิการในชุมชน จ่ายเงินสมทบกองทุนให้กับผู้สูงอายุที่พิการ ยากไร้ อยูค่น
เดียว เพื่อใหม้ีสิทธิได้รบัการดแูล ช่วยเหลอืด้านสวัสดิการ 

๓๑.๓ ผลักดันให้ กลุม่ กองทุน องค์การเงินในชุมชนระดมทุน จัดสวัสดิการให้กบัสมาชิกทุกกลุม่วัย และ
จัดสรรงบประมาฑส าหรับการช่วยเหลือกรฑีฉุกเฉิน ภัยพบิัติ เช่น ใหย้ืมเงินจัดงานศพเร่งด่วน ช่วย
อุปกรฑ์สร้างบ้านกรฑีเกดิไฟไหม้ ลมพายุ  เป็นต้น 

๓๑.๔ อื่นๆ.... 
๓๒) สนับสนุนการจดักิจกรรมธนาคารความดี ใน

รูปแบบต่างๆ ของทุกกลุ่มวยัเพือ่ผู้สูงอายุ  
 

๓๒.๑ สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนออกติดตามเยี่ยมผู้สงูอายุ ช่วยเหลอืกิจวัตรประจ าวนั อ่านหนังสือ บบี
นวด สะสมคะแนนความดเีพื่อแลกอุปกรฑ์การศึกษา 

๓๒.๒ สนับสนุนให้กลุ่มอาสาสมัคร แกนน าชุมชน จัดกลุ่มบริการ ช่วยเหลอืผู้สูงอายุตามความถนดั เช่น 
บริการตัดผม สระผม ดูแลความสะอาด ซ่อมบ้าน ปรบับ้าน ดแูล ฟื้นฟูเช่นช่วยบรหิารขอ้ ฝึกลุก นั่ง ยืน 
เป็นตน้ และสะสมเปน็คะแนนความดีเพื่อแลกสิ่งของ เครือ่งใช้ในบ้าน ของเยี่ยมผู้สูงอายุ เป็นตัน 

๓๒.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ รวมกลุม่ท ากจิกรรมในชุมชน เช่น เกบ็กวาดถนน ตัดหญ้า ท าความสะอาดวัด 
โรงเรียน  เป็นต้น เพื่อสะสมเปน็คะแนนความดี รับส่วนลดในการซื้อสนิค้าอปุโภค บริโภค ในรา้นค้า
ชุมชน 

๓๒.๔ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เป็นแกนน าท ากิจกรรมงานบุญ พิธีกรรมศาสนา เช่น การเตรียมวสัดุ อปุกรฑง์าน
บุญ ตัดตุง ท าพานบายศรี ขันหมากเบง็ เปน็ต้น 

๓๒.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายคุัดแยกขยะจากครัวเรือน และน ามาบริจาคเพื่อจ าหน่ายเป็นกองทุนท ากจิกรรม 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ สะสมเป็นคะแนนความด ี

๓๒.๖ สนับสนุนการจดัตั้งกองบุญความดี เพื่อผู้สูงวัย ไดแ้ก่ การคัดแยกขยะบริจาคสมทบเป็นกองทุน  
สมาชิกธนาคารน าคะแนนความดีมาแลกเป็นทุนเงิน สิ่งของ รวมเป็นกองทนุช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุเป็นต้น 

๓๒.๗ อื่นๆ.... 
๓๓) สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีการเกบ็ออมไวใ้ช้ในยาม

จ าเป็นผู้สงูอายุ ควรเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อย
หนึ่งกองทุนในชมุชน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เป็นตน้ 

๓๓.๑ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิ และออมเงิน กับกลุม่องค์กร การเงิน เชน่ กลุ่มสัจจะออมทรพัย์ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารชุมชน เป็นตน้ 

๓๓.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ออมเงนิ กันเองเพื่อให้กู้-ยืม เมื่อฉุกเฉิน และน าผลก าไรไปชว่ยเหลือ 
เยี่ยมป่วย ช่วยตาย เปน็ต้น 

๓๓.๓ สนับสนุนให้ผู้สูงอายอุอมเงิน จากเบี้ยยงัชีพท่ีได้รบัจากอปท. โดยให้สถาบันการเงินท าบัญชี รบั-ฝากใน
วันจ่ายเบี้ยยังชีพ 

๓๓.๔ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีมาโรงเรยีนผู้สูงอายุ ต้ังกลุ่มออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในกจิกรรมการเรียนรูใ้นกลุ่ม
หรือในโรงเรยีน หรือเมื่อต้องไปเรียนรู้นอกพื้นท่ี 



๒๘ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓๓.๕ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็วิทยากรจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย นักเรียน เพือ่ส่งเสริมการออม หรือ

เพิ่มรายได้เช่น การฝึกคัดแยกขยะที่บ้าน และน าขยะไปขายท่ีศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียน  ฝึกเก็บ
กล่องนมเพื่อจ าหน่าย ท าสื่อการสอน ท าสิ่งประดษิฐ์ เป็นต้น 

๓๓.๖ อื่นๆ..... 
๓๔) สนับสนุนให้กองทนุการเงนิในชมุชน ที่สามารถ

สนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรฑเ์พื่อการเกษตร สถาบัน
การเงินชมุชน เป็นต้น 

๓๔.๑ ผลักดันให้ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชมุชน จัดงบประมาฑสนบัสนนุทุนประกอบอาชีพ 
ส าหรบักลุ่มผู้สูงอาย ุ

๓๔.๒ สนับสนุนจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ท่ีมาจากการระดมทุนจากกองทุนการเงนิในชมุชน เพื่อเปน็กองทุนให้
ผู้สูงอายุสามารถกู้ยมื ประกอบอาชีพ หรือเปน็ทุนในการท าเกษตร เป็นต้น 

๓๔.๓ อื่นๆ.......... 
๓๕) สนับสนุนการจดัการตลาดในชมุชน ทั้งตลาดอาหาร 

และตลาดจ าหน่ายผลผลิตเพือ่ให้เกิดการซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสนิค้าในชมุชน และนอกชุมชน เปน็ต้น 

๓๕.๑ สนับสนุนให้ตลาดในชมุชน จัดพื้นท่ีขายสินค้าท่ีเป็นผลผลิตของผู้สูงอาย ุ
๓๕.๒ สนับสนุนการจดัตั้งตลาดในชมุชน โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลหลกั  
๓๕.๓ สนับสนุนให้ตลาดนัดในชุมชน จัดพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ เชน่ การแสดงร าวงยอ้นยุค 

แสดงดนตรไีทย  สาธิตการท าอาหารพื้นเมือง ขายอาหารพื้นบ้าน เปน็ต้น  
๓๕.๔ อื่นๆ.......... 

๕. การพัฒนาน าใชข้้อมูลในการสง่เสริมแก้ปัญหา
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

 

๓๖) จัดท าระบบข้อมูลชุมชน ท่ีมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบครบถ้วนครอบคลมุเพื่อน าใช้ในการสนบัสนนุ
การช่วยเหลือ ดูแลผู้สงูอายุ เชน่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพ 
ยกตัวอย่างเชน่  ๑) TCNAP ศึกษาชุมชนโดยชมุชนมี
ส่วนร่วม ข้อมูลชดุพื้นฐาน ๗ ดา้น ระดับบุคคลและ
ครอบครัว และระดบักลุ่มและชมุชน ๒) RECAP 
เป็นการวิจัยชมุชน (ค้นหาทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชน ค้นหาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ค้นหาการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ิน  ๓) ฐานข้อมูล รพ.สต  ๔) ฐานข้อมูล 
อปท.  ๕) ฐานข้อมลูอื่นๆ เป็นตน้ 

๓๖.๑ สนับสนุนให้อาสาสมัครเด็กและเยาวชน ส ารวจและบนัทึกข้อมลูสถานะผู้สูงอายุ ลงฐานขอ้มูลใน
ชุมชน 

๓๖.๒ สนับสนุนให้จัดท าฐานขอ้มูลผู้สงูอายุที่ติดเตียง ติดบ้าน และจดัท าแผนร่วมกบั รพ.สต. อสม.ติดตาม
เยี่ยมบ้านดแูลท่ีบ้าน 

๓๖.๓ จัดท าฐานข้อมูลอาสาสมัครที่มคีวามช านาญในการช่วยเหลือดแูลแต่ละด้าน ในพื้นที่  
๓๖.๔ จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีครบถว้น 
๓๖.๕ จัดท าฐานข้อมูลผู้สงูอายุที่มคีวามรู้ เชี่ยวชาญพัฒนาเป็นวิทยากรสอน และขยายสมาชิกได้ 
๓๖.๖ สนับสนุนการน าข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอายุ ไปจัดท าแผนชุมชน แผนชมรมผู้สูงอายุ แผนหนว่ยงาน 

และออกแบบกิจกรรม ช่วยเหลอืดูแล ผู้สูงอายุ เหมาะสมตามปัญหาและความต้องการ 
๓๖.๗ สนับสนุนให้น าฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ ใช้เพื่อวางแผนจัดเบีย้ยังชีพ การใช้สิทธิ์ การท าแผนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เป็นตน้ 
๓๖.๘ สนับสนุนให้ รพ.สต. มีฐานขอ้มลูผู้รับบริการ ข้อมูลผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง ข้อมลูจ าแนกระดับความสามารถ

ในการช่วยเหลอืตนเอง ข้อมลูคนพิการ ข้อมูลสิทธหิลักประกันสุขภาพ เป็นต้น 



๒๙ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓๖.๙ สนับสนุนการจดัท าระบบข้อมูลต าบล โดยชุมชนมีส่วนร่วมเกบ็เอง บันทึกเอง วิเคราะห์ น าใชข้้อมูลใน

การด าเนนิการท าแผน ข้อมูลสนับสนุนการเสนอโครงการใน และนอกพื้นที่  ข้อมูลสรุปการด าเนินงาน
ในประเดน็ต่างๆ เป็นต้น 

๓๖.๑๐ อื่นๆ....... 
๓๗) จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนนุให้

ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจดัท าป้ายสัญลักษฑ์หน้า
บ้านผู้สูงอายเุพื่อเป็นที่สงัเกต ให้ข้อมลูสุขภาพ เสียง
ตามสาย ป้ายโฆษฑา การประชาคม หรอืการประชุม 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร สิ่งพิมพ์ เปน็ต้น 

๓๗.๑ สนับสนุนการจดัท าป้ายสัญลักษฑห์น้าบ้านผู้สูงอายเุพื่อเป็นทีส่ังเกต และล าดับการช่วยเหลอืตาม
ความเร่งด่วน เช่น ป้ายรูปดอกล าดวน ป้ายบ้านนีใ้ส่ใจผู้สูงอาย ุการจัดท าธงสีหน้าบ้าน เป็นตน้ เพื่อ
สะดวกในการรับบริการ 

๓๗.๒ จัดท าระบบข้อมูล GIS ระบหุลงัคาเรือนที่มีผู้สูงอายุ เพื่อน าใชใ้นการระบุต าแหนง่รบั-ส่งกรฑี ฉุกเฉิน 
หรือขอความช่วยเหลอืสนบัสนนุให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ด าเนินรายการถามตอบสขุภาพ  และใหค้วามรู้
เกี่ยวข้องกบัผู้สงูอายุ เช่น ความเสื่อมตามวัย การดแูลสุขภาพ การดูแลทางเลือก  การจัดอาหารที่
เหมาะสม เป็นต้น ในสถานีวิทยชุุมชน 

๓๗.๓ สนับสนุนให้สถานีวิทยุชมุชนที่เป็นส่วนของการถ่ายทอดความรู้ทางศาสนา น าเสนอข้อมูล ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุ ในรปูแบบสื่อหลายรปูแบบ  เชน่  สปอรต์โฆษฑา  บทละครวิทยุ รายการถาม
ตอบปญัหา เป็นต้น   

๓๗.๔ สนับสนุนการสือ่สารขอ้มูลด้านสุขภาพแกผู่้สูงอายุ และครอบครัวทางหอกระจายข่าวชมุชน เสยีงตาม
สาย อปท. โดยใช้สือ่ที่หลากหลาย เช่น เปดิครปิเสยีง สปอร์ตโฆษฑา ถามตอบสุขภาพ ละครวทิยุเปน็
ต้น 

๓๗.๕ จัดใหม้ีเอกสาร หนงัสือ แผ่นพบั ด้านสุขภาพ อาชีพ การจัดบ้าน การจัดพื้นท่ีสาธารฑะ ท่ีเหมาะ
ส าหรบัผู้สูงอายุ และครอบครวั 

๓๗.๖ พระสงฆ์สอดแทรกเนือ้หา การดูแลผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพ บทบาทหน้าท่ีของบุตรหลาน เป็นต้น  ใน
การแสดงธรรมเทศนา 

๓๗.๗ อื่นๆ....... 
๖. การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งใหร้ะบบการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ

 

๓๘) สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะทั้งเวทีการประชมุทั่วไป และ
การประชมุเฉพาะเรื่องส าหรบัผูอ้ายุ เช่น การเป็น
ผู้ทรงคุฑวุฒิผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นคฑะกรรมการกองทนุ
สวัสดิการผู้สูงอายุ กรรมการกลุ่มช่วยเหลอืผู้สูงอายุ
ที่พิการ เป็นต้น 

๓๘.๑ สนับสนุนให้มีผู้แทนผู้สงูอายุเปน็คฑะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ิน 
๓๘.๒ สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็คฑะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
๓๘.๓ สนับสนุนให้มีตัวแทนชมรมผู้สงูอายุเป็นคฑะกรรมการในสภาองค์กรชมุชน กรรมการพัฒนาชมุชน 
๓๘.๔ อื่นๆ..... 



๓๐ 

 

๖ ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สงูอาย ุ ลักษณะกิจกรรม 
๓๙) สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรชมุชน หน่วยงาน  ก าหนด

กฎ กติกาที่เอื้อต่อผู้สูงอายุท้ังดา้นสังคม เศรษฐกจิ 
สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ  

๓๙.๑ สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรการเงนิ ในชุมชนก าหนดกฎ กติกาที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น กติกาการกู้-ยืมเงนิ
ส าหรบัผู้สูงอายุ หรือครอบครวัที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล    

๓๙.๒ สนับสนุนให้จัดประชาคม พิจารฑาการช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ีมคีวามทุกข์ยาก ต้องการการช่วยเหลือที่
อยู่อาศัย ต้องการที่ท ากิน ต้องการการดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น เป็นรายกรฑี 

๓๙.๓ อื่นๆ..... 
๔๐) จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีงาน กิจกรรม

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  
๔๐.๑ จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ
๔๐.๒ สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรม ดแูลผู้สูงอายุตามโอกาสส าคัญ 
๔๐.๓ สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรม ดแูลผู้สูงอายุของอาสาสมัคร เชน่ กลุ่มอผส. อสม. อาสากู้ชีพ เป็นต้น 
๔๐.๔ สนับสนุนการจดัพื้นที่สาธารฑะท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น ลานกิจกรรมสงูวัย เครื่องออกก าลังกายเพื่อผู้ 

สูงวัย สวนสาธารฑะ เปน็ต้น 
๔๐.๕ อื่นๆ..... 

 



๓๑ 

 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

๗ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
๑. การสรา้งการเรียนรู้
ปัญหาและความตอ้งการ
(เป้าหมายร่วม+
ผลกระทบ)ของชุมชน
ท้องถิ่น รวมท้ังการแก้ไข
และจัดการ 
-  ปัญหา และ เหตุ

ปัจจัย (จากขอ้มูล จาก
โครงสร้างอ านาจ) 

- ความต้องการเพิ่ม
คุณภาพชีวิต (จาก
เป้าหมายรว่ม) 

- ศักยภาพ(พลัง) 
บทบาทหน้าท่ี 
แนวทางแก้ วิธีพัฒนา 
(จากทุนทางสังคม) 

- วิธีการท างานร่วมกบั
เครือข่าย วิธีการ
พัฒนาข้อตกลง 
นโยบาย 

 

๒.การมี (สรา้ง) กลไก
ผลักดันทุกระดับการ
จัดการตนเอง 

- ผู้แทนกลุ่มองค์กร
หรือเครอืข่าย(ชุมชน
ท้องถ่ิน องค์กร รฐั 
วิชาการ NGO พื้นท่ี 
ชาติ) 

- กรรมการร่วมหลาย
กลุ่มองค์กร 

- องค์กรการเงินชมุชน 
องค์กรของประชาชน 

๓.การสร้างคนใหต้้อง
จัดการตนเอง(ท าเปน็+
เป็นเจ้าของ) 

- สร้างความเข้าใจเรื่อง
การจัดการตนเอง 

- ความสมคัรใจในการ
แก้ปัญหาการหา
ทางออก 

- การหาแนวร่วมเพิ่ม
จ านวนคนท าให้มากขึน้ 

- ความสามารถในการ
จัดการพลังที่มีอยู ่

๔.การสร้างการมีส่วน
ร่วม 
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ 

(คิด ท า รับ ปรับ) 
(เวที กิจกรรม 
ผลักดัน) 

- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง
ท าบทบาท หน้าท่ี 
รับประโยชน์และผล
ที่ดี (หาคนท า คน
ช่วย คนรบัผล) 

- สร้างโอกาสพัฒนา
(ก าหนดเป้าหมาย
ต่อเนื่องเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 

- ท าแผน กติกา 
นโยบาย 

๕. การระดมเงินและ
ทรัพยากรเพื่อเปน็ทุน 
(พึ่งตนเอง+ต่อเนือ่ง) 
- ใช้งบประมาณ 

หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพ 

- การเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรในพื้นที่
ระดับหมูบ่้าน ต าบล 
จังหวัด 

๖.การมีข้อตกลง(สร้าง
ความยั่งยืน 
ความสัมพันธ์แนวราบ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน) 
- กติกา ข้อตกลง 

โอกาส 
- ธรรมนูญ 

- นโยบาย 
- เป้าหมายและแผน 

๗.การจัดการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานต่างๆ 
- ในพื้นที่(ชมุชนท้องถ่ิน)

ระหว่างรัฐ เอกชน NGO 
- ท างาน/กิจกรรม

เชื่อมโยงสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

- การแบ่งบทบาท หน้าท่ี 
โอกาส 

- เลือกใชป้ัญญา ความรู้ 
เครื่องมือ รปูแบบ 

 

 



๓๒ 
 

ภาคผนวก ค  

รายละเอียดงานและกิจกรรม ๕ อ. ๕ก. 

๑. ตัวอย่างงานและกิจกรรม ๕ อ 

ปฏิบัติการเดน่ ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑. การส่งเสริมอาชพีผู้สูงอาย ุ
 ๑.๑ ใช้ความรูภู้มปิัญญา สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ เช่น งานหัตถกรรม จักสาน ปลูก
สมุนไพร ท าลูกประคบ เปน็ต้น 

๑.๑ (๑) ฝึกทักษะผู้สูงอายุและครอบครวัเพื่อสร้างอาชีพ เช่น 
การสานตะกร้า การทอเสือ่ เปน็ต้น 

๑.๑ โรงเรียน
ผู้สูงอายุฝึกอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุเชน่ 
อาชีพภูมิปญัญา 
สานตะกร้า  
ออกแบบลายผ้า
ไหม เพาะพันธุ์กล้า
ไม้ ทอเสื่อ ท าไม้
กวาด  เป็นต้น   
๑.๒ สถาบันการเงิน
ชุมชน แหลง่
การเงินชมุชน
สนับสนุนการสร้าง
อาชีพแก่ผู้สูงอาย ุ
๑.๓ แหล่งเงินทุน
จากภาครัฐ กทบ.
ธนาคารพานิชย์ 
ธกส. ธนาคารออม

๑.๑ (๒) ส่งเสรมิอาชีพด้านภูมปิัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ เช่น 
ทอผ้า ย้อมผ้า จักสาน งานไม้ ท าอาหารพื้นบ้าน เป็น 
๑.๑ (๓) จัดท าฐานข้อมูลผู้สงูอายุและครอบครัวที่มคีวาม
ต้องการหารายได้เสริม 
๑.๑ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๒ เป็นผูน้ า แกนน ากลุ่มอาชีพในชมุชน  ๑.๒ (๑) สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ อาชีพเสริม เช่น กลุ่มท า
ลูกประคบสมุนไพร กลุม่ท ายาหม่องน้ า น้ ายาเอนกประสงค์ กลุม่
ท าไม้กวาด กลุ่มทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เป็นต้น 
๑.๒ (๒) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน เพือ่สร้างงานให้ผู้สูงอาย ุ
๑.๒ (๓) สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุช่วยงานกลุ่ม 
เช่น คัดแยกผลิตภณัฑ์ ท าพรมเช็ดเท้า บรรจุก้อนเชื้อเหด็ แยก
ขนาดหน่อไมฝ้รั่ง เปน็ต้น 
๑.๒ (๔) จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี
ครบถ้วน 
๑.๒ (๕) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
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๑.๓ เป็นผูน้ า แกนน าหรือร่วมเปน็สมาชิก
กองทุนการเงินในชุมชน 

๑.๓ (๑) สนับสนุนจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ท่ีมาจากการระดมทุน
จากกองทุนการเงินในชมุชน เพือ่เปน็กองทนุให้ผู้สูงอายุสามารถ
กู้ยืม ประกอบอาชีพ หรือเป็นทนุในการท าเกษตร เป็นต้น 

สิน ร่วมส่งเสรมิการ
สร้างอาชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ
๑.๔ อปท. จัดท า
แผนพัฒนาต าบล 
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติเพื่อส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอาย ุ
๑.๕ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) 
จัดท าแผนดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ฝึกอาชีพ สร้าง
รายได้ เพิ่มการออม   
แก่ผู้สูงอาย ุ
๑.๖ อื่นๆ 
(ระบุ)..................
. 

๑.๓ (๒) ผลักดันให้กลุม่ออมทรัพยเ์พื่อการผลิตแบ่งสัดสว่น
งบประมาณกองทุนให้ผู้สูงอายทุี่ยากไร้ อยู่คนเดียว กู้ยมืเพื่อ
ลงทุนประกอบอาชีพ 
๑.๓ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๔ ผลิตอุปกรณ์ข้าวของเครือ่งใช้ เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน และจ าหน่าย เช่น อปุกรณ์ออกก าลงั
กาย ลูกประคบ เครื่องจักสาน งานผ้า ต่างๆ 
เป็นตน้ 

๑.๔ (๑) จัดหาอปุกรณ์เพื่อสร้างอาชีพ เช่น เส้นด้าย ผ้าไหม 
เชือก เป็นต้น 
๑.๔ (๒) ผลักดันให้ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคาร
ชุมชน จัดงบประมาณสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ ส าหรบักลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
๑.๔ (๓) ฝึกทักษะการออกแบบบรรจุภณัฑ์และโลโก้ผล
ผลิตภัณฑ์ 
๑.๔ (๔) จัดตั้งตลาดชุมชน 
๑.๔ (๕) สนับสนุนให้ตลาดนัดในชุมชน จัดพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุจัด
กิจกรรมเพิ่มรายได้ เช่น การแสดงร าวงยอ้นยุค แสดงดนตรีไทย  
สาธิตการท าอาหารพื้นเมือง ขายอาหารพืน้บ้าน เป็นตน้ 
๑.๔ (๖) ฝึกทักษะด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า 
๑.๔ (๗) จัดจ าหน่ายออนไลน ์
๑.๔ (๘) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๑.๕ เป็นผูน้ า แกนน า หรือรว่มการจดัการขยะ
ในครัวเรอืนผู้สูงอาย ุ

๑.๕ (๑) สนับสนุนวัสดุในการประดิษฐ์สิง่ของให้กับกลุม่ผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างรายได ้
๑.๕ (๒) สนับสนุนให้กลุ่มคัดแยกขยะ คดัขยะรีไซเคิลให้กลุม่
ผู้สูงอายุ น าไปผลิตเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่นเด็ก เปน็ต้น 
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๑.๕ (๓) ผลักดันให้กลุม่วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพที่มีขยะท่ีรีไซเคิล
เหลอืจากการผลิต น าขยะมาเปน็ทุนตั้งกองบุญเพือ่ผู้สูงอายุ 
๑.๕ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

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

๒. อาหารส าหรับผูสู้งอายุ     
 ๒.๑ (๑) ครัวเรือนผู้สูงอายเุปน็ท าเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลิตอาหารเอง เชน่ ปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ แปรรปูอาหาร เป็นตน้ และ
พัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.๑ (๑)  สนับสนนุให้ผู้สงูอายุ  ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด ปลา 
เช่น โครงการตู้เยน็ข้างบ้าน ผักสวนครวัรั้วกินได้ การเลีย้งปลา
ในบอ่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  การแปรรูปและถนอมอาหาร  เป็น
ต้น 

๒.๑ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ  ฝึกทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกบั
อาหาร เชน่ สอน
ท าอาหารเพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น 
๒.๒ แหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจใน
ชุมชน สนบัสนนุ
การฝึกทักษะด้าน
การผลิต ประกอบ
อาหาร จ าหน่าย
อาหารแก่ผู้สูงอายุ 
เช่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มปลูกผักปลอด
สาร กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มแปรรปูอาหาร 
เป็นตน้ 

๒.๑ (๒) เปน็ผู้น า แกนน าในการรวมกลุ่มปลูก
ผักสวนครัวหน้าบ้าน ถนน เพือ่คนในชมุชน
บริโภคท า 

 

๒.๑ (๒)  สนับสนนุให้ผู้สงูอายุรวมกลุม่ปลูกผักสวนครัว หน้า
บ้าน ถนนในหมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนบริโภค ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

๒.๑ (๓) เป็นผู้น า คนต้นแบบในการท าเกษตร
ผสมผสาน ปลูกผัก ปลอดสารพิษและถ่ายทอด
ให้กับชมุชน 

๒.๑ (๓) ฝึกทักษะผู้สูงอายุและครอบครวัผลิตและสร้างอาหาร 

๒.๑ (๔) เปน็แกนน าในการจดัตั้งกองทุน
ส่งเสรมิการผลิตอาหารในชมุชน 

๒.๑ (๔) ผลักดันให้ชมุชนจดัพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ท า
แปลงผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ไวบ้ริโภค 
๒.๑ (๕) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็วิทยากรฝึกอบรม และสาธิต
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน่ การท าแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ฝึกท าพานบายศรี อ่านอักษรใบลาน นวดแผน
ไทย เป็นต้น 
๒.๑ (๖) สนับสนุนกลุม่ทางสังคมผลิตและสร้างอาหาร เช่น 
เกษตรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ แปรรปูอาหารเป็นต้น 
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๒.๑ (๗) สนับสนุนให้กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ใหปุ้๋ยฟรีส าหรบักลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีปลูกผักปลอดสารพษิ หรอืสนบัสนนุให้ผลิตปุ๋ยใชเ้อง 
เป็นตน้  

๒.๓ อปท. 
สนับสนุนการท า
เศรษฐกิจพอเพียง 
และอาหาร
ปลอดภัยในชมุชน 
๒.๔ อื่นๆ 
(ระบุ)..................
. 

๒.๑ (๘) จัดท าฐานข้อมูลทุนทางสังคมผลิตและสร้างอาหาร 
๒.๑ (๙) จัดตั้งกองทุนส่งเสรมิการผลิตอาหาร 
๒.๑ (๑๐) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๒ ผู้สูงอายุและครอบครัวประกอบอาหารและ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

๒.๒ (๑) ฝึกทักษะอาสาสมัครร่วมดแูลอาหารส าหรับผู้สูงอาย ุ
๒.๒ (๒) ฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ผลิตและสร้างอาหาร 
๒.๒ (๓) สนับสนุนร้านค้าจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
๒.๒ (๔) สนับสนุนร้านอาหารท าเดลเิวอรี่อาหาร 
๒.๒ (๕) ส่งเสรมิการแปรรปูและถนอมอาหารเพื่อสขุภาพ 
๒.๒ (๖) หน่วยงานสนบัสนนุอปุกรณ์ผลติอาหาร เช่น หม้อ 
กระทะ ตู้อบ เครือ่งปั่น เครื่องซลีปากถุง เปน็ต้น 
๒.๒ (๗) จัดท าฐานข้อมูลผู้สงูอายุต้องการการดูแลด้านอาหาร 
เช่น ปรุงอาหาร ซื้อหาอาหาร ปอ้นอาหาร เป็นต้น 
๒.๒ (๘) ฝึกอบรมกลุม่แมบ่้านท าอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน 
มัน เคม็ 
๒.๒ (๙) จัดท าธรรมนูญสุขภาพเพือ่เพิ่มการผลิตอาหาร
ปลอดภัยในชมุชน 
๒.๒ (๑๐) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๓ ผู้สูงอายปุลูกและใช้สมนุไพรปรงุอาหาร 
รักษาโรค 

๒.๓ (๑) ฝึกอบรมการปลูกและใช้สมนุไพรปรงุอาหารรักษาโรค 
๒.๓ (๒) สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ ท ากิจกรรมเรียนรู้การ
จัดเมนู การปรุงอาหารที่ใช้วัตถดุิบ และสมนุไพรในชุมชนส าหรบั
ผู้สูงอายุ  
๒.๓ (๓) สนับสนุนให้ รพ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. 
และ อผส. ประเมินภาวะโภชนาการและการจัดการอาหารที่
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เหมาะสมกบัสภาพผู้สูงอายุ เชน่ การจัดอาหารที่เหมาะสมกบั
โรค โดยการสอน และ สาธิตวิธกีารท าอาหาร เป็นต้น 
๒.๓ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๔ แบ่งปัน แจกจ่ายอาหาร พืช ผัก ผลไม้ แก่
ญาติ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก 

๒.๔ (๑) สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปนัอาหารในชมุชน เช่น กา
ระดมวัตถุดบิท าอาหารแจกจ่ายผู้ยากไร้ เปน็ต้น 
๒.๔ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๕ จ าหน่ายพืช ผัก ผลไม้ที่เหลือจากการผลิต
ในครัวเรอืน 

๒.๕ (๑) เปิดตลาดสเีขียวในชุมชน 
๒.๕ (๒) สนับสนุนให้ตลาดนัดชุมชน จัดโซนขายอาหาร ขาย
สินค้าส าหรับผู้สูงอายุที่มีผลผลติเพื่อจ าหน่าย 
๒.๕ (๓) จัดโซนจ าหน่ายสนิค้าปลอดสารส าหรบัผู้สูงอาย ุ
๒.๕ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๖ น าอาหารที่ผลิตในครัวเรือนท าบุญ ท า
ทาน  

๒.๖ (๑) สร้างวัฒนธรรมครวัเรอืนผลิตอาหารเพื่อท าบุญทาน 
เช่น อาหารกลางวันเพื่อผู้สูงอายุในโรงเรยีนผู้สูงอายุ อาหาร
สุขภาพเพื่อพระสงฆ์ อาหารเพือ่เด็กปฐมวัยในศพด. เป็นต้น 
๒.๖ (๒) สนับสนุนการปลูกพืช ผัก ผลไม ้ในพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชนแล้วน าผลผลิตที่ได้แจกจา่ยให้กับผู้ที่ยากไร ้
๒.๖ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๗ ทุกครัวเรอืนมีการเกบ็ รักษาพันธุ์ ๒.๗ (๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ และวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อรักษาพันธุกรรม 
๒.๗ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๒.๘ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๒.๘ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๓. การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
 ๓.๑ (๑)ออกก าลังกายทุกวันและทุกโอกาส ทั้ง

ออกด้วยตนเองทีบ่้าน และรว่มกิจกรรมกลุม่
ออกก าลังกาย 

๓.๑ (๑) ค้นหาและน าใช้ทุนทางสังคม คนต้นแบบออกก าลังกาย ๓.๑ ชมรมผู้สูงอายุ 
สนับสนุนการออก
ก าลังกาย รวมกลุ่ม
แกนนน า จัด

๓.๑ (๒) ส่งเสรมิการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุในทุก
กิจกรรมและทุกโอกาส 
๓.๑ (๓) ส่งเสรมิการฝึกสมอง กล้ามเนือ้ 



๓๗ 
 

ปฏิบัติการเดน่ ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๓.๑ (๒)เป็นผู้น า แกนน ากลุ่มออกก าลังกายใน
ชุมชน 

๓.๑ (๔) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครฝูกึเทคนิคออกก าลังกาย
ในรปูแบบต่างๆ เชน่ แอโรบิค โยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นตน้   

กิจกรรมออกก าลัง
กาย 
๓.๒ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ออกก าลังกาย
เหมาะสมกบัภาวะ
สุขภาพ 
๓.๓ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) 
สนับสนุนการจดั
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิการออก
ก าลังกายใน
ผู้สูงอาย ุ
๓.๔ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
สนับสนุนการจดั
กิจกรรมร่วมกนัของ
ครอบครัวผู้สงูอายุ 
ได้มีกิจกรรมทาง
กายร่วมกัน  

๓.๑ (๕) สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรในการสนบัสนุน
กิจกรรมกลุม่สร้างเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุ เชน่ กลุ่มออก
ก าลังกายไม้พอง กลุ่มร าวงยอ้นยุค กลุ่มเต้นลีลาศ กลุ่มบาสโลป 
เป็นตน้ 
๓.๑ (๖) สนับสนุนให้มีกิจกรรมการประกวด ที่เกี่ยวข้องกบั
สุขภาพผู้สูงอายุท้ังระดบัุคคล กลุ่ม  เช่น ประกวดผู้สูงอายุฟันด ี
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ การแสดงร าวงย้อนยุค เต้นลีลาศ เต้นแอโร
บิค ร าวงกงก้า ร าไม้พอง เป็นตน้ 
๓.๑ (๗) สนับสนุนให้อาสาสมัคร ผู้น า วยัท างาน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ 
ท ากิจกรรมออกก าลังกายและกิจกรรมสร้างสรรค์รว่มกันในวนั
ส าคัญ เช่น กีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอายุในวันปีใหม่โดยให้บุตร หลาน
เข้าร่วมเปน็ทีม  แข่งฟุตบอล ๓ วัย ๔๐๐ ปี  เป็นต้น 
๓.๑ (๘) สนับสนุนอปุกรณ์การออกก าลงักายในชมรมผู้สูงอายุ 
และในชุมชน 
๓.๑ (๙) จัดท าลานกีฬาและติดตั้งอปุกรณ์การออกก าลังกาย
ส าหรบัผู้สูงอายุทุกหมูบ่้าน 
๓.๑ (๑๐) ผลักดันให้สถาบันการเงินชมุชนจัดสรรผลก าไรจาก
การประกอบการใหเ้ปน็ค่าอาหารว่างจัดกิจกรรมออกก าลังกาย
ในชุมชน 
๓.๑ (๑๑) สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผูน้ าชุมชนขอรบับริจาค
งบประมาณจากบรษิัท องค์กรเอกชน ในและนอกพ้ืนที่จัดต้ังเปน็
กองทุนสนบัสนนุกิจกรรมออกก าลังกายผู้สูงอายุ  
๓.๑ (๑๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 



๓๘ 
 

ปฏิบัติการเดน่ ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๓.๒ ใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นในการออกก าลังกาย 
เช่น เชือกรอก ผ้าขาวม้า ยางยดื เป็นตน้ 

๓.๒ (๑) สนับสนุนการใชภู้มปิัญญาท้องถิ่นในการออกก าลังกาย 
เช่น เชือกรอก ผ้าขาวม้า ยางยดื เป็นตน้ 
๓.๒ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๓.๓ ผลิตอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรบัตนเอง 
แจกเพื่อนบ้านและ จ าหน่าย 

๓.๓ (๑) จัดตั้งกองทุนเพือ่สนบัสนนุอปุกรณ์การออกก าลังกาย
ส าหรบัผู้สูงอายุ เชน่ จักรยานปัน่ เครื่องเสียง ชุดร าวงยอ้นยคุ 
เป็นตน้ 
๓.๓ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๓.๔ อื่นๆ (ระบุ)................... ๓.๔ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๔. การออมเพือ่ผู้สูงอาย ุ
 ๔.๑ ออมเพื่อตนเอง เช่น ออมทุกวนัแจกเบีย้

ผู้สูงอายุ ออมกบัชมรม ออมกบัโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ออมกบัธนาคารท่ัวไป  ออมกับธนาคารชุมชน 
เป็นตน้ 

๔.๑ (๑) สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุท ากิจกรรมการออม ๔.๑ สถาบัน
การเงินชมุขน และ
กองทุนในชมุชน 
สนับสนุนการออม
ในผู้สูงอายุ  เช่น 
ฝึกอบรมการท า
บัญชีครัวเรือนแก่
สมาชิก 
๔.๒ ชมรมผู้สูงอายุ
ส่งเสรมิการออม 
เช่น การจัดตั้ง
กองทุนการออม 
เป็นตน้ 
๔.๓ โรงเรียน
ผู้สูงอายุส่งเสริม
การออม 

๔.๑ (๒) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทีม่าโรงเรยีนผู้สูงอายุ ต้ังกลุ่มออม
เงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในกจิกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มหรือในโรงเรยีน 
หรือเมือ่ต้องไปเรียนรู้นอกพื้นท่ี 
๔.๑ (๓) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิ และออมเงิน กับกลุม่
องค์กร การเงิน เชน่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ธนาคารชมุชน เป็นตน้ 
๔.๑ (๔) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเข้ารว่มเป็นสมาชิกกองทุน 
องค์กรการเงินทีม่ีการจัดสวัสดกิาร เจ็บ ปว่ย ตาย 
๔.๑ (๕) สนับสนุนให้ผู้สูงอายอุอมเงิน จากเบี้ยยงัชีพท่ีได้รบัจาก 
อปท. โดยให้สถาบนัการเงินท าบัญชี รบั-ฝากในวันจ่ายเบีย้ยัง
ชีพ 
๔.๑ (๖) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๒ ออมเพื่อคนในครอบครัว เช่น ฝากกับ
ธนาคาร  ฝากกับสถาบนัการเงนิชุมชน เป็นตน้ 

๔.๒ (๑) จัดท าฐานข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนของผู้สูงอาย ุ
๔.๒ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๓ ท าบัญชีครัวเรอืนทุกวัน ๕.๓ (๑) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจดัท าบัญชีครัวเรือน 
๕.๓ (๒) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 



๓๙ 
 

ปฏิบัติการเดน่ ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๔.๔ ร่วมสมทบกองทุนเพื่อชว่ยเหลอืเพื่อน
ผู้สูงอายุและคนอื่น 

๔.๔ (๑) ส่งเสรมิให้กลุ่มอาชีพสมทบทุนเพื่อดูแลผู้สูงอาย ุ ๔.๔ อปท. 
สนับสนุนการจดัตั้ง
กองทุนการออมเพื่อ
สวัสดิการ 

๔.๔ (๒) ระดมเงินทุนในชุมชนเพื่อร่วมดแูลผู้สูงอาย ุ
๔.๔ (๓) สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งกองทุนต่างๆ 
๔.๔ (๔) สนับสนุนให้คนในชุมชนออมบญุเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
สมทบทุน ลงแรง เป็นต้น 
๔.๔ (๕) สนับสนุนให้คนในชุมชนท าธนาคารความดดี้วยการดูแล
ผู้สูงอายุเช่น รับ-สง่ผู้สูงอายุ ดแูลจัดหาอาหาร เป็นเพื่อนคุย พา
ไปท าบุญ ท าความสะอาดบ้านเรือน เป็นต้น 
๔.๔ (๖) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๔.๕ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๕.๕ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
๕. อาสาสร้างเมือง 
 ๕.๑ เป็นผูน้ า แกนน ากลุ่มอาสาดูแลเยี่ยมบ้าน

เพื่อนผู้สูงอายุในชมุชน 
๕.๑ (๑) สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรในชมุชน จัดการเรียนรู้ตาม
ความช านาญเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่น พยาบาลจาก
รพ.สต. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ฝึกทักษะ บรหิารสมอง 
นักโภชนากร สอนเรื่องอาหารทีเ่หมาะสมกบัผู้สูงอายุ กศน. ฝึก
ทักษะอาชีพเสริม เป็นต้น 

๕.๑ รพ.สต.  
สนับสนุนด้าน
วิชาการ เช่น จัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม
การดูแลท่ีบ้าน
ให้แก่อาสาสมัครใน
ชุมชน จัดท าคู่มอื 
แนวทางให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
เป็นตน้ 
๕.๒ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวสนบัสนุน

๕.๑ (๒) สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) 
เพื่อใหม้ีความรู้เข้าใจความเสื่อมตามวัย เช่น การจดัหาอาหารให้
ปลอดภัยและสอดคลอ้งกับความต้องการตามวัยและโรค การให้
การดูแลช่วยเหลอืตามสภาพทัง้ในภาวะปกติและฉุกเฉนิ 
๕.๑ (๓) สนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ท่ีผ่านการอบรมเฉพาะ
ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้เปน็วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพ หรือผู้สนใจ และวางแผนการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เจบ็ปว่ยซับซ้อน เปน็ต้น 



๔๐ 
 

ปฏิบัติการเดน่ ๕ อ. ลักษณะงานและกิจกรรม กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๕.๑ (๔) สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เปน็อาสาสมคัร
ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมตัว และเข้าใจสภาพ และปัญหาของ
ผู้สูงอาย ุ

การดูแลผู้สูงอายุ
และครอบครัว 
๕.๓ ศูนย์การดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน 
๕.๔ ชมรมผู้สูงอายุ
รวมคน รวมพลคน
อาสาออกเยี่ยมบ้าน
สมาชิก และจัด
กิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลีย่นกัน 
๕.๕ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
สนับสนุนการเรียน
เพิ่มเติมเฉพาะด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น การบริบาล
ผู้สูงอายุ ผู้ช่วย
พยาบาล  ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เปน็ต้น 
 

๕.๑ (๕) จัดท าแผนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
๕.๑ (๖) สนับสนุน ใหร้พ.สต.ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ อสม. 
และ อผส. ออกเยีย่มบ้านผู้สูงอายุติดเตียง พิการ  ประเมินการ
ดูแลกิจวัตรประจ าวัน การอาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การ
สระผม ตัดเลบ็ของผู้ดูแล ให้ความรู้ และสอนวิธีการช่วยพืน้ฟู
สภาพ  เป็นต้น 
๕.๑ (๗) สนับสนุนให้มีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ อสม. อผส. 
ติดตามดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน เชน่ การฝึกเดนิ ลุก นั่ง การหยบิจบั 
การพูด การกลืน ให้ผู้สูงอายุในครัวเรือนทีร่ับผิดชอบ  
๕.๑ (๘) จัดท าฐานข้อมูลผู้สงูอายุที่ติดเตียง ติดบ้าน และจัดท า
แผนร่วมกบั รพ.สต. อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน ดแูลท่ีบ้าน 
๕.๑ (๙) จัดท าฐานข้อมูลอาสาสมัครที่มคีวามช านาญในการ
ช่วยเหลือดูแลแต่ละด้าน ในพื้นที ่
๕.๑ (๑๐) สนับสนุนให้จัดท าคู่มอื แนวทางให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ส าหรบัอาสาสมัครในชุมชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ประเมิน ตัดสินใจ ในการช่วยเหลือ ส่งต่อ ในระดบัชมุชน 
๕.๑ (๑๑) สนับสนุนอปุกรณ์ งบประมาณการท างานอาสา 
๕.๑ (๑๒) สนับสนุนให้มเีครอืข่ายการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุท่ี
เจ็บป่วย ทุกข์ยาก ไร้ที่อยู่ ถูกกระท ารุนแรง ได้แก่ พยาบาล พมจ. 
บ้านพักหญิง ต ารวจ อสม. กศน. ผู้บรหิารท้องถ่ิน เป็นตน้ 
๕.๑ (๑๓) สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ดูแลในครวัเรือนที่มีผูป้่วย หรอืผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อการ
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แลกเปลีย่นประสบการการณ์ การจัดการกับความเครียด และ
ภาระการดูแล  และความต้องการการช่วยเหลอื สนับสนุน  
๕.๑ (๑๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๒ เป็นผูน้ า แกนน าหรือร่วมในการระดมทุน
เพื่อจัดต้ังกองทนุในการดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุ

๕.๒ (๑) สนับสนุนการจดัตั้งศูนย์รบับริจาค วัสดุ อุปกรณ์  เงิน
เพื่อเป็นกองทุนส าหรับการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก 
เจ็บป่วย ขาดคนช่วยเหลอืดูแล เป็นตน้ 
๕.๒ (๒) จัดท ากองทุนเพื่อดูแลกลุ่มคนอาสา 
๕.๒ (๓) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๓ ฝึกทักษะการดูแลตนเองและผู้อื่น ๔.๓ (๑) สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสูว่ัยสูงอายุ เข้ารับการฝึกทักษะ 
การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในวยัผู้สูงอายุ เช่นภาวะสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย  การรบัประทานอาหาร การป้องกันและฟ้ืนฟู 
ความเสือ่มตามวยั การดูแลสุขภาพจิต 
๔.๓ (๒) สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุข้ารบัการฝึกอบรม  ทักษะในการ
ดูแลตนเองได้ตามภาวะสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย  การ
รับประทานอาหาร การป้องกนัและฟ้ืนฟู ความเสือ่มตามวัย การ
ดูแลสุขภาพจิต เช่น การสื่อสาร  วิธีคลายเครียด ดนตรบี าบัด 
ธรรมะบ าบดั เปน็ต้น และเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้าน นอก
บ้าน และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวก่อนตาย 
เป็นตน้ 
๔.๓ (๓) สนับสนุนให้จัดอบรมสมาชิกในครัวเรือนในการดแูล
ผู้สูงอายุ ให้เข้าใจความเสื่อมตามวัยและการดูแลเมื่อป่วย
เล็กน้อย ป่วยเรื้อรัง ฉุกเฉนิ และระยะสุดท้ายเพือ่ให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
๔.๓ (๔) ฝึกทักษะคนอาสาท้ังอาสาสมคัรโดยอาชีพ และคนจิต
อาสาให้การดแูลช่วยเหลอืผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกัน
ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุกสภาวะสุขภาพ 
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๔.๓ (๕) สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่ม อสม. ให้สามารถประเมนิ
ภาวะสุขภาพ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอาย ุ
๔.๓ (๖) สนับสนุนให้จัดการ ฝึกอบรม และ สนับสนนุ กลุ่ม อป
พร. ให้สามารถประเมิน ภาวะฉกุเฉิน และให้การช่วยเหลือ 
เคลื่อนย้ายผู้สูงอายไุด้ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หกลม้ กระดูกหัก 
หมดสติ เป็นตน้ และสามารถชว่ยเหลือเบื้องต้น เคลือ่นย้ายได้
อย่างถูกวิธี  
๔.๓ (๗) สนับสนุนฝึกอบรม กลุ่ม อพม.ในการเฝ้าระวัง 
ช่วยเหลือ กรณคีวามรุนแรงที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น ถูกท าร้าย 
ทารุณ ทอดท้ิง เปน็ต้น และสามารถประสานการช่วยเหลือ ส่ง
ต่อ ได้เหมาะสม 
๔.๓ (๘) สนับสนุนการฝึกอบรม และสนบัสนนุกลุ่มอาสากู้ชีพ ให้
สามารถช่วยเหลอืฉุกเฉนิผู้สูงอายุได้รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ
ทันเวลา 
๔.๓ (๙) สนับสนุนการฝึกอบรมการดูแล ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ ใน
กลุ่มผู้น าท้องที่ ท้องถ่ิน อาสาสมัครอืน่ๆ เชน่ อปพร. อพม. 
ต ารวจบ้าน เป็นต้น 
๔.๓ (๑๐) ประสานภาคีเครือข่าย รว่มพัฒนาอาสาสมัคร 
๔.๓ (๑๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๔ แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
เช่น เป็นวิทยากรผลิตสือ่การเรยีนการสอนตาม
วิถีภูมิปญัญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยากร
สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นตน้ 

๕.๔ (๑) สนับสนุนให้มีการค้นหาอาสาผูสู้งอายุที่เป็น ปราชญ์ 
อดีตน า  ข้าราชการบ านาญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ชุมชนให้การ
ยอมรบั มาเป็นวิทยากร จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
๕.๔ (๒) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีเปน็ปราชญ์ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง จัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชนในชุมชน เช่น สอนและฝึกเด็กปฐมวยั
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ปั้นตุ๊กตาดินเผา  ท าสิ่งประดิษฐ์ ของเล่นจากใบจาก ใบตอง สอน
เด็กและเยาวชนท าปุย๋ชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
๕.๔ (๓) จัดท าฐานข้อมูลทุนทางสังคม คนอาสาในพืน้ที่ 
๕.๔ (๔) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๕ เป็นผูน้ า แกนน า หรือรว่มกิจกรรมอาสา
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ท างานสาธารณะประโยชน์ 
ดูแลป่าชุมชน ท าความสะอาดบา้นเพื่อนผู้สูงอายุ 
เป็นตน้ 

๕.๕ (๑) จัดกิจกรรมเพื่อเปดิโอกาสให้คนในชุมชนร่วมอาสา เชน่ 
กิจกรรมดูแลสาธารณะ ดูแลทรพัยากรชุมชน เป็นตน้ 
๕.๕ (๒) สนับสนุนให้ผู้สูงอายรุวมกลุม่ท าอาสา เพื่องาน
สาธารณะ เช่น การท าความสะอาดวัด โรงเรียน ศาลากลางบ้าน 
ถนนในหมูบ่้าน การปรบัปรุงทีส่าธารณะท าแปลงปลูกผักรวม  
ท านารวม จัดการขยะ เปน็ต้น  
๕.๕ (๓) เพิ่มเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ป็นคนอาสา  
๕.๕ (๔) สนับสนุนฝึกอบรมให้กลุม่เด็ก เยาวชน วัยรุน่ เปน็
อาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุ
๕.๕ (๕)  
๕.๕ (๖) เพิ่มจ านวนคนอาสาในชุมชน 
๕.๕ (๗) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 

๕.๖ อื่นๆ (ระบ)ุ................... ๕.๖ (๑) อื่นๆ (ระบ)ุ................... 
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๒. ลักษณะงานและกิจกรรม ๕ ก 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑. การลดอุบตัิเหต ุ
 ๑.๑ ปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้

เอื้อต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
โดยการจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน
แ ล ะ น อ ก บ้ า น ใ ห้ ส ะ อ า ด  ถู ก
สุขลักษณะ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
เช่น ห้องน้ า/ห้องส้วม มีราวจับ พื้น
เรียบ ไม่ขรุขระและไม่ขัดมันจนลื่น 

๑.๑ (๑) สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนให้ เอื้อต่อผู้สูงอายุ  เช่น พื้นที่วัด ศาลา
กลางบ้านมีทางลาด มีเก้าอี้นั่งสวดมนต์ ห้องส้วม 
มีราวจับ เป็นต้น  

๑.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
การด า เนิ นการ เพื่ อลดการ เกิ ด
อุบัติเหตุ เช่น การปรับปรุงบ้านและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุทั้ง
ในบ้านและภายในชุมชน การมีลาน
กี ฬ า  ป รั บ บ้ า น ใ ห้ ป ล อดภั ย  มี
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ใ ห้ ยื ม อุ ป ก รณ์  มี
ศูนย์บริการออกก าลังกายและมีครู
ฝึก การปรับพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ จัดลานกิจกรรหรือลานกีฬา 
๑.๒ โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการพัฒนา
หลักสูตรในการดูแลสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ 
๑.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) เช่น จัดบริการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ จัดให้มี
การดูแลต่อเนื่อง และติดตามเยี่ยม 
จัดให้มีบริการกายอุปกรณ์ พัฒนา
หลักสูตรฝึกทักษะผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ 
บูรณาการและผสมผสานแพทย์
ทางเลือก 

๑.๑(๒) สนับสนุนให้ รพ.สต. โรงพยาบาล อบต./
เทศบาล หน่วยงานรัฐอื่นๆ ปรับพื้นที่ ให้เอื้อต่อ
ผู้สูงอาย ุเช่น มีที่นั่ง มีราวจับ มีทางลาด เป็นต้น  
๑.๑(๓) สนับสนุนให้พื้นที่สาธารณะในชุมชนให้
เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น จัดบริการส้วมสาธารณะที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ มีสวนสาธารณะ มีลานออก
ก าลังกาย มีเครื่องออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ ใช้ตัวหนังสือ
ขนาดใหญ่ เป็นต้น  
๑.๑(๔) สนับสนุนให้มีสถานที่หรือแหล่งประโยชน์
อยู่ในชุมชนที่ไม่ไกลจากชุมชน มีเส้นทางที่สามารถ
เดินทางเข้าถึง ได้โดยสะดวก เช่น ศูนย์ พอส. 
๑.๑ (๕) สนับสนุนให้มี ตัวอาคารที่เป็นแหล่ง
ประโยชน์ที่ถาวร เลือกใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง สภาพอากาศปลอดโปร่ง และมี
แสงสว่างเพียงพอ  
๑.๑ (๖) สนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคเพียงพอ 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ  
๑.๑(๗) สนับสนุนให้มีกลุ่มจิตอาสาในชุมชน 
รวมกลุ่มจัดและปรับบ้านผู้สูงอายุตามสภาพ
ความต้องการ เช่น ช่วยท าความสะอาด จัดเก็บ
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ของ ท าราวจับห้องน้ า ราวบันได เปลี่ยนโถส้วม
จากนั่งราบเป็นชักโครก ปรับเตียงนอน เป็นต้น  

๑.๔ ผู้น าชุมชน โดยมีการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล 
พัฒนากติกา ข้อตกลงของชุมชน 
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน ประสานงาน
หน่ ว ย ง าน  อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ก า รดู แ ล
ช่วยเหลือ 
๑.๕ ชมรมผู้สูงอายุ โดยการติดตาม
เยี่ยมบ้าน ดูแล ช่วยเหลือกัน 
๑.๖ อาสาสมัครในชุมชน เช่น อสม. 
โดยการช่วยจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน 
นอกบ้าน การปรับสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัย การดูแลฟื้นฟูสภาพ การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 
๑.๗ อื่นๆ ระบ.ุ....... 

๑.๑(๘) สนับสนุนให้มีการจัดปรับบ้านให้เหมาะสม
ตามปัญหาและความต้องการ และภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นถุงลมโป่งพอง
ต้องใช้ออกซิเจน ผู้สูงอายุเป็นอัมพาต ผู้สูงอายุตา
บอด เป็นเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็น
โรคหัวใจ เป็นต้น  
๑.๑(๘) สนับสนุนการจัดงบประมาณซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านส าหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่มีที่อยู่
อาศัย 
๑.๑(๙) ผลักดันให้ธนาคารหมู่บ้านแบ่งสัดส่วน
งบประมาณส าหรับการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้
ครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ
บ้านเรือนเสียหาย  
๑.๑(๑๐) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ  รวมกลุ่มท า
กิจกรรมในชุมชน เช่น เก็บกวาดถนน ตัดหญ้า ท า
ความสะอาดวัด โรงเรียน เป็นต้น เพื่อสะสมเป็น
คะแนนความดี รับส่วนลดในการซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในร้านค้าชุมชน  

๑.๑(๑๑) อื่นๆ ระบุ........ 
๑.๒ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุ เช่น 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

๑.๒(๑)  สนับสนุน ให้  รพ .สต.  ร่ วมกับนั ก
กายภาพบ าบัดฝึกทักษะการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอ
ความเสื่อม และฟื้นฟูการเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ 
เช่น การฝึกสมอง การฝึกท างานศิลปะ การนวด
ผ่อนคลาย  



๔๖ 
 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๒(๒)สนับสนุนให้มีหมอนวดแผนไทย ให้บริการ
ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ บริหารข้อ ด้วยวิธีทางเลือก เช่น 
การนวดผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวด ยืด
เหยียดกล้ามเนื้อเฉพาะท่ี เป็นต้น  
๑.๒(๓) สนับสนุนให้มีบริการตรวจคัดกรอง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเครียดและ
สุขภาพจิต ความสามารถในการช่วยตัวเอง ข้อ
เสื่อม เป็นต้น ท่ีเฉพาะต่อผู้สูงอายุ  
๑.๒(๔) จัดกิจกรรมออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ  
๑.๒(๕) สนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่ม อสม. ให้
สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถใน
การช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุ การตรวจคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การประเมิน
ภาวะฉุกเฉิน เช่น หมดสติ น้ าตาลในเลือดต่ า 
กระดูกหัก แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น  
๑.๒(๖) สนับสนุนการจัดบริการการนวดรักษา
เฉพาะท่ี นวดผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า เป็นต้น  
๑.๒(๗) สนับสนุนให้มีการดูแลทางเลือก เช่น การ
อบ ประคบสมุนไพร แช่มือ-เท้าสมุนไพร เป็นต้น  
๑.๒(๘) อื่นๆ ระบุ........ 

๑.๓ การเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน และ
อุบัติเหตุ จากการเจ็บป่วย การจัด
สภาพแวดล้อมทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกบ้าน 

๑.๓ (๑) สนับสนุนให้มีบริการให้ค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณีเร่งด่วน อุบัติเหตุ 
ภาวะฉุกเฉิน ถูกท าร้าย เป็นต้น  
๑.๓(๒)สนับสนุนการจัดรถรับ-ส่งผู้สูงอายุที่
ประสบอุบั ติ เห ตุ  ฉุกเฉิน เพื่อ ไป ใช้บริการที่
โรงพยาบาล เช่น อุบัติเหตุจราจร ตกจากที่สูง หก
ล้ม ไข้สูง ชัก หมดสติ ถูกท าร้ายร่างกาย เป็นต้น  



๔๗ 
 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๓(๓) สนับสนุนให้มีกลุ่มอาสาสมัคร ร่วมกันจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อทั้งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยพิการ และ
ผู้สูงอายุท่ีครอบครัวจัดการเองไม่ได้ เป็นต้น  
๑.๓(๔)  สนับสนุน ให้จัดการฝึกอบรม และ
สนับสนุน กลุ่ม         อปพร. ให้สามารถประเมิน
ภาวะฉุกเฉิน และให้การช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย
ผู้สูงอายุได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น          หกล้ม 
กระดูกหัก หมดสติ เป็นต้น และสามารถช่วยเหลือ
เบื้องต้น เคลื่อนย้ายได้อย่างถูกวิธี  
๑.๓(๕) สนับสนุนให้จัดท าคู่มือ แนวทางให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุส าหรับอาสาสมัครในชุมชน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตัดสินใจ ในการ
ช่วยเหลือและส่งต่อในระดับชุมชน  
๑.๓(๖) สนับสนุนการฝึกอบรม และสนับสนุน
กลุ่มอาสากู้ชีพ ให้สามารถช่วยเหลือฉุกเฉิน
ผู้สูงอายุได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันเวลา ลด
ความพิการภาระการดูแลระยะยาวในครอบครัว 
ชุมชน  
๑.๓(๗) สนับสนุนให้วิทยุชุมชน มีรายการที่ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เพื่อนบ้าน ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น สุขภาพการ 
เข้าถึงสิทธิต่างๆ ผ่าน ดีเจ เป็นต้น  

๑.๔ การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้สูงอายุ  

๑.๔(๑)  สนับสนุนการฝึ กอบรมทักษะ  ทีม
ช่วยเหลือฉุกเฉิน อย่างสม่ าเสมอ เช่น การทบทวน
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
การน าส่งอย่างปลอดภัย โดยการอบรมฟื้นฟู การ
ฝึกจากการจ าลองสถานการณ์จริง เป็นต้น  



๔๘ 
 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๑.๔(๒) สนับสนุนให้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่างๆ 
เช่น ฝึกการลุก เดิน นั่ง หยิบจับ การฝึกสมอง
ฝึกงานศิลปะ  
๑.๕ สนับสนุนกองทุน องค์กรการเงินในชุมชน
ระดมเงินผลก าไรจากการประกอบการ จัดต้ัง
กองทุนกลาง เพื่ อ ให้ ค วามช่ วย เหลื อคนที่
ยากล าบากในชุมชน เช่น บ้านถูกไฟไหม้ ดินถล่ม 
น้ าท่วม ยากจน ที่อยู่ไม่ถาวร เจ็บป่วยจนพิการ
ขาดรายได้ เป็นต้น  
๑.๖ ผลักดันให้ กลุ่ม กองทุน องค์การเงินในชุมชน
ระดมทุน จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกกลุ่มวัย 
และจัดสรรงบประมาณส าหรับการช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ เช่น ให้ยืมเงินจัดงานศพเร่งด่วน 
ช่วยอุปกรณ์สร้างบ้านกรณีเกิดไฟไหม้ ลมพายุ 
เป็นต้น  
๑.๗ สนับสนุนให้กลุ่มอาสาสมัคร แกนน าชุมชน 
จัดกลุ่มบริการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุตามความถนัด 
เช่น บริการตัดผม สระผม ดูแลความสะอาด ซ่อม
บ้าน ปรับบ้าน ดูแล ฟื้นฟู เช่น ช่วยบริหารข้อ ฝึก
ลุก นั่ง ยืน เป็นต้น และสะสมเป็นคะแนนความดี
เพื่อแลกสิ่งของ เครื่องใช้ ในบ้าน ของเยี่ยม
ผู้สูงอายุ เป็นตัน  

๑.๘ จัดให้มีเอกสาร หนังสือ แผ่นพับ ด้านสุขภาพ 
อาชีพ การจัดบ้าน การจัดพื้นท่ีสาธารณะ ที่เหมาะ
ส าหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว  



๔๙ 
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๑.๙ สนับสนุนการจัดพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ เช่น ลานกิจกรรมสูงวัย เครื่องออกก าลัง
กาย  
๑.๑๐ สนับสนุนให้ผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ เข้ารับ
การฝึกทักษะ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในวัย
ผู้สูงอายุ เช่นภาวะสุขภาพ การออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหาร การป้องกันและฟื้นฟู ความ
เสื่อมตามวัย การดูแลสุขภาพจิต เช่น การสื่อสาร 
วิธีคลายเครียด ดนตรีบ าบัด ธรรมะบ าบัด เป็นต้น 
และเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้าน นอกบ้าน และ
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวก่อน
ตาย เป็นต้น  
๑.๑๑ สนับสนุนให้จัดพื้นที่ หรือลานกิจกรรมใน
ชุมชน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มออกก าลัง
กาย มีกิจกรรมทางกายร่วมกัน หรือมีอุปกรณ์
สนับสนุนการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ  
๑.๑๒ สนับสนุนให้ผู้น าท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
อาสาสมัครประสานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับความ
เดือดร้อน จากการไร้ที่พัก อยู่โดดเดี่ยว เจ็บป่วย 
ประสบภัยพิบัติ เพื่อหาที่พักท้ังแบบชั่วคราว และ
ถาวรให้อยู่อาศัย  

๑.๑๓ จัดท าระบบข้อมูล GIS ระบุหลังคาเรือนที่มี
ผู้สูงอายุ เพื่อน าใช้ในการระบุต าแหน่งรับ-ส่งกรณี 
ฉุกเฉิน หรือขอความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ เยาวชน ด าเนินรายการถามตอบสุขภาพ 
และให้ความรู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ความ
เสื่อมตามวัย การดูแลสุขภาพ การดูแลทางเลือก 



๕๐ 
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ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

การจัดอาหารที่เหมาะสม เป็นต้น ในสถานีวิทยุ
ชุมชน  
๑.๑๔ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ดูแลผู้สูงอายุ
ของอาสาสมัคร เช่น กลุ่ม อผส. อสม. อาสากู้ชีพ 
เป็นต้น  
๑.๑๕ สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ได้รับ
การฝึกอบรม ในด้านการจัดปรับอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
ปัญหาและภาวะสุขภาพ เช่น การออกแบบเก้าอี้
นั่งอาบน้ าส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาต การปรับ
เตียงนอนให้ผู้ป่วยติดตียง ให้สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้สะดวก ผ่อนแรง เป็นต้น 
๑.๑๖ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม 
ทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ เช่น 
การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การ
ป้องกันและฟื้นฟู ความเสื่อมตามวัย การดูแล
สุขภาพจิต เช่น การสื่อสาร วิธีคลายเครียด ดนตรี
บ าบัด ธรรมะบ าบัด เป็นต้น และเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในบ้าน นอกบ้าน และการเตรียมตัวเข้าสู่
วัยสูงอายุ การเตรียมตัวก่อนตาย เป็นต้น 
๑.๑๗ สนับสนุนการจัดท าคู่มือ แนวทางการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีคนในชุมชนร่วมกันจัดท าเพื่อใช้ประสาน
การดูแลช่วยเหลือ เช่น แนวทางการเรียกใช้รถ
ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง แนวทางการประสานขอเบิก
สวัสดิการ แนวทางการส่งต่อ เป็นต้น  

๑.๕ อื่นๆ ระบุ................ ๑.๓๔ อื่นๆ ระบุ........ 
๒. การพัฒนาโรงเรยีนผู้สูงอายุ 
 ๒.๑(๑) จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุ หรือผู้

เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)เข้าเรียนรู้ เรื่อง 



๕๑ 
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๒.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การดูแลสุขภาพ การท ากิจกรรมร่วมกัน การ
พบปะพูดคุย การเรียนรู้ เรื่องอื่นๆ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารด้วย เทคโนโลยี ไลน์ 
เฟสบุ๊ค การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความรู้
เรื่องสิทธิ เป็นต้น อาจก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ 
เช่น ท ารายวัน รายสัปดาห์  รายเดือน หรือ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

๒.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ  
สนับสนุนพื้นที่ในการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การบริการ รับส่ง ผู้สูงอายุ
ที่ต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

๒.๒ โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ 
และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
พื้นที่พบปะ สังสรรค์และท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สื บ ทอดภู มิ ปัญญา  ก า ร จั ด ท า
หลักสูตรบูรณาการ กระบวนการ 
วิทยากร มีส่วนร่วม เรียนรู้ทั้งภายใน
และนอกพ้ืนที่ ฝึกทักษะทุกเรื่อง 

๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) เช่น จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ 
และการจัดให้มีการดูแลต่อเนื่อง 

๒.๔ ผู้น าชุมชน โดยจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ในชุมชน และร่วมสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุใน
โรงเรียน 
๒.๕ ชมรมผู้สูงอายุ โดยการเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นผู้น า 

๒.๑(๒) สนับสนุนให้โรงเรียนผู้สูงอายุ มีหลักสูตร 
ตารางเรียนรู้ ให้ผู้สูงอายุมีอิสระเลือกเรียนได้ตาม
อัธยาศัย โดยก าหนดเรื่อง ช่วงเวลา และสื่อสารให้
ผู้สูงอายุเข้าใจ และเลือกเข้าเรียนได้ตามอิสระ 
และความสนใจ  
๒.๑(๓) อืน่ๆ ระบุ........ 

๒.๒ การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ เช่น 
สานตะกร้า ออกแบบลายผ้าไหม 
เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทอเสื่อ ท าไม้กวาด 
เป็นต้น 

๒.๒(๑) สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุที่มีความ
เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
เช่น  จัด เรี ยนรู้ จากภูมิ ปัญญา สานตะกร้ า 
ออกแบบลายผ้าไหม เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทอเสื่อ ท า
ไม้กวาด เป็นต้น  
๒.๒(๒) สนับสนุนให้ผู้สอนที่มาจากหน่วยงาน 
องค์กรในชุมชน จัดการเรียนรู้ตามความช านาญ 
เช่น พยาบาลจาก รพ.สต. ให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพ ฝึกทักษะ บริหารสมอง นักโภชนากร สอน
เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ กศน. ฝึก
ทักษะอาชีพเสริม เป็นต้น  
๒.๒(๓) สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในโรงเรียน เช่น ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น มัสยิด 
คริสตจักร ศูนย์พันธุกรรมข้าว พืช สัตว์ เป็นต้น  
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๒.๒(๔) จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้สูงอายุเข้า
เรียนได้ตลอด ไม่จ ากัดเวลา การแต่งกาย เช่น เข้า
เรียนได้ในวันที่สะดวก สนับสนุนการเดินทาง 
หลักสูตรเรียนรู้อิสระ เลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย 
เป็นต้น  

เป็นจิตอาสา  หรือเป็นผู้ร่วมหรือ
สนับสนุนการเป็นวิทยากรในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
๒.๖ อื่นๆ ระบุ........ 

๒.๒(๕) สนับสนุนการบริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุที่
ต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การไป
โรงเรียนผู้สูงอายุ การไปศูนย์ดูแลกลางวัน(Day 
care) การตรวจสุขภาพประจ าเดือน ร่วมงานบุญ
ประเพณี ร่วมปลูกป่า เป็นต้น  
๒.๒(๖) สนับสนุนให้เป็นวิทยากรสอนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตามความช านาญ  
๒.๒(๖) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ต้ังกลุ่มออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ในกลุ่มหรือในโรงเรียน หรือเมื่อต้องไป
เรียนรู้นอกพ้ืนที่  

๒.๒(๗) อืน่ๆ ระบุ........ 
๓. การพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ
 ๓.๑ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ชมรม 
๓.๑(๑) สนับสนุนให้มีการระดมแกนน าผู้สูงอายุ 
ผู้น าชุมชน จัดท าแผนงานจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ 
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่อง  

๓.๑ อปท. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม สนับสนุนพื้นที่ การ
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและ
จัดพาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูงาน
ทั้งในและนอกสถานที่  

๓.๒ โรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริม
อาชีพและการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียน 

๓.๑(๒) อืน่ๆ ระบุ........ 
๓.๒ เข้าร่วมในกิจกรรมของชมรม 
เช่น  การท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ การออม การเป็นจิตอาสา 
สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย 
ตรวจสุขภาพ 

๓.๒ สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมาพบปะ รวมกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย ตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น 
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๓.๓ การเข้าร่วมเป็นผู้น าชมรมและ
จัดกิจกรรม เช่น การเป็นประธาน
ชมรม วิทยากรสอนและถ่ายทอด
ความรู้ 

๓.๓ (๑) สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ต่อเนื่องในการรวมแกนน าที่ เป็นผู้สูงอายุ ต้ัง
กองทุนช่วยเหลือกันเมื่อป่วย ตาย  

การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ การมี
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพบปะพูดคุย
และท ากิจกรรมร่วมกัน 

๓.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) เช่น จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ให้ความรู้ พัฒนาผู้สูงอายุให้
เป็นวิทยากร และส่งเสริมศักยภาพ
การดูแลตนเอง พัฒนาระบบการส่ง
ต่อและการรับผู้ป่วย 

๓ . ๔  ผู้ น า ชุ ม ช น  โ ด ย ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของชมรม เข้าร่วมกับสภา
องค์กรชุมชนในการท าแผนและ
จัดสรรงบประมาณในการดู แล
ผู้สูงอายุ 
๓.๕ ชมรมผู้สูงอายุ โดยการเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัด หรือเป็นผู้ร่วม
หรือสนับสนุนการเป็นวิทยากรใน
โ ร ง เ รี ย น ผู้ สู ง อ า ยุ  ก า ร จั ด ท า
ฐานข้อมูล 
๓.๖ อื่นๆ ระบุ........ 

๓.๓(๒) สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดท าข้อมูล
ผู้สูงอายุครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ  
๓.๓(๓) สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุ เป็นหน่วย
สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุ รวมถึง
เป็นแหล่งรวมผลผลิต กระจายสู่ตลาดทั้งในและ
นอกพ้ืนที่  
๓.๓(๔) สนับสนุนให้มีแหล่งที่ ต้ังของชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ประสานงาน กิจกรรม 
และศูนย์รวมข้อมูลทุกด้าน รวมถึงการช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  
๓.๓(๕) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มท าอาสา 
เพื่องานสาธารณะ เช่น การท าความสะอาดวัด 
โรงเรียน ศาลากลางบ้าน ถนนในหมู่บ้าน การ
ปรับปรุงที่สาธารณะท าแปลงปลูกผักรวม ท านา
รวม จัดการขยะ เป็นต้น  
๓.๓(๖) สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุท าหน้าที่
ประสานหน่วยงานองค์กร ภายในและภายนอก 
เพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีทุกข์ยาก ป่วยซับซ้อน 
ติดบ้าน ติดเตียง  
๓.๓(๗) สนับสนุนให้มีการค้นหาอาสาผู้สูงอายุที่
เป็น ปราชญ์ อดีตน า ข้าราชการบ านาญมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ชุมชนให้การยอมรับ มาเป็น
วิทยากร จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  
๓.๓(๘) สนับสนุนการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ไปจัดท าแผนชุมชน แผนชมรมผู้สูงอายุ 
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แผนหน่วยงาน และออกแบบกิจกรรม ช่วยเหลือ
ดูแล ผู้สูงอายุ เหมาะสมตามปัญหาและความ
ต้องการ  
๓.๓(๙) สนับสนุนให้มีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุเป็น
คณะกรรมการในสภาองค์กรชุมชน กรรมการ
พัฒนาชุมชน  

๓.๕ อื่นๆ ระบุ........ ๓.๑๒ อื่นๆ ระบุ............. 
๔. การดูแลต่อเนื่อง 
 ๔.๑ เตรียมตัวส าหรับการเข้าสู่วัย

สูงอายุ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เป็นต้น 

๔.๑(๑) สนับสนุนอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุ เป็น
ผู้ น า ร วมกลุ่ ม จั ดกิ จ กรรม  พบปะ  เ รี ยนรู้  
แลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังอาการที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ ฝึกทักษะอาชีพเสริม เป็นต้น 

๔.๑ โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล
ตนเองให้กับผู้ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ
และผู้สูงอายุ 
๕.๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนเพิ่มเติม
เฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การ
บริบาลผู้สู งอายุ  ผู้ ช่ วยพยาบาล  
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
๕ .๓  ชม รมผู้ สู ง อ ายุ  สนั บสนุ น
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุ 
๕.๔ ศูนย์กายอุปกรณ์สนับสนุนให้ยืม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
และการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน เช่น รถเข็น 
อุปกรณ์การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็น
ต้น 
๕.๕ อื่นๆ ระบุ................. 

๔.๑(๒) อื่นๆ ระบุ................... 
๔ .๒  จั ดห าอาหาร ที่ ปลอดภั ย 
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและโรค 

๔.๒(๑) สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) เพื่อให้มีความรู้เข้าใจความเสื่อม
ตามวัย เช่น การจัดหาอาหารให้ปลอดภัยและ
สอดคล้องกับความต้องการตามวัยและโรค การ
ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน 
๔.๒(๒) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๓ ร่วมเป็นผู้น า แกนน าในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ออกก าลังกาย เช่น กลุ่มออกก าลัง
กายไม้พอง กลุ่มร าวงย้อนยุค กลุ่ม
เต้นลีลาศ กลุ่มบาสโลป 
๔.๔ ร่วมเป็นแกนน า อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และพัฒนา

๔.๓(๑) สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมัครในการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มออกก าลังกายไม้พอง กลุ่มร า
วงย้อนยุค กลุ่มเต้นลีลาศ กลุ่มบาสโลป เป็นต้น 
๔.๓(๒) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๔(๑) สนับสนุนให้อาสาสมัครผู้ท่ีผ่านการอบรม
เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพ 
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ศักยภาพฝึกทักษะที่จ าเป็นในการ
ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

หรือผู้สนใจ และวางแผนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียง เจ็บป่วยซับซ้อน เป็นต้น 
๔.๔(๒) สนับสนุน ให้ รพ.สต.ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ อสม. และ อผส. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง พิการ ประเมินการดูแลกิจวัตรประจ าวัน 
การอาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย การสระผม 
ตัดเล็บของผู้ดูแล ให้ความรู้ และสอนวิธีการช่วย
พื้นฟูสภาพ เป็นต้น 
๔.๔(๓) สนับสนุนฝึกอบรมให้กลุ่มเด็ก เยาวชน 
วัยรุ่น เป็นอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  
๔.๔(๔) สนับสนุนให้มีการประเมินปัญหาด้าน
สุขภาพ และมี๔.๔(๕) การประสาน จัดการให้
วิชาชีพที่มีความช านาญเฉพาะเข้าช่วยเหลือดูแล 
ครอบคลุมทั้งท่ีบ้าน และท่ีหน่วยบริการ เช่น กรณี
การประเมินปัญหาและความต้องการ การดูแล
ร่างกาย จิตใจ ทักษะส่วนบุคคลของผู้ป่วย ญาติ 
ประสานพยาบาล มีความจ าเป็นต้องปรับยา หรือ
มีการรักษาเพิ่มเติมประสานแพทย์ กรณีมีปัญหา
เรื่องยา ผลจากการใช้ยา ประสานเภสัชกร กรณีมี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ข้อติด ประสานนัด
กายภาพบ าบัด 
๔.๔(๖) สนับสนุนให้มีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ อส
ม. อผส. ติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น การฝึกเดิน 
ลุก นั่ง การหยิบจับ การพูด การกลืน ให้ผู้สูงอายุ
ในครัวเรือนที่รับผิดชอบ 
๔.๔(๗) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม อสม. อผส.
ให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม 
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ประเมินอาการผู้สูงอายุที่ใส่สายให้อาหาร สาย
สวนปัสสาวะ ท่อเจาะคอ ท่อระบายต่างๆ รวมถึง
แผลกดทับ เพื่อประสานการดูแล ช่วยเหลือที่บ้าน 
หรือส่งต่อเมื่อจ าเป็นได้ 
๔.๔(๗) สนับสนุนให้จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่
ติดเตียง ติดบ้าน และจัดท าแผนร่วมกับ รพ.สต. 
อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลที่บ้าน 
๔.๔(๘) สนับสนุนการจัดท าป้ายสัญลักษณ์หน้า
บ้านผู้สูงอายุเพื่อเป็นที่สังเกต และล าดับการ
ช่วยเหลือตามความเร่งด่วน เช่น ป้ายรูปดอก
ล าดวน ป้ายบ้านนี้ใส่ใจผู้สูงอายุ การจัดท าธงสี
หน้าบ้าน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการรับบริการ 
๔.๔(๙) สนับสนุนให้จัดประชาคม พิจารณาการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความทุกข์ยาก ต้องการการ
ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย ต้องการที่ท ากิน ต้องการ
การดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น เป็นรายกรณี 
๔.๔(๑๐) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๕ เป็นผู้น า แกนน าในการจัดต้ัง
กลุ่มจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุทุก
ภาวะสุขภาพ ทั้งเสี่ยง ปกติ เจ็บป่วย  

๔.๕(๑) สนับสนุนฝึกอบรม กลุ่ม อพม. ในการเฝ้า
ระวัง ช่วยเหลือ  กรณีความรุนแรงที่ เกิดใน
ผู้สูงอายุ เช่น ถูกท าร้าย ทารุณ ทอดทิ้ง เป็นต้น 
และสามารถประสานการช่วยเหลือ ส่งต่อ ได้
เหมาะสม 
๔.๕ (๒ )  สนับสนุ น ให้มี เ ครื อข่ ายการดู แล 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ทุกข์ยาก ไร้ที่อยู่ ถูก
กระท ารุนแรง 
๔.๕(๓) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๖(๑) สนับสนุนกลุ่มจิตอาสาในชุมชนให้การ
ช่วยเหลือครอบครัว ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ขาดแคลน 
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๔.๖ เป็นผู้น า แกนน า ในระดมทุนใน
การจัดต้ังกองทุนดูแลช่วยเหลือ
เพื่อนผู้สูงอายุ 

เจ็บป่วยติดเตียง เป็นต้น ด้วยการเยี่ยมบ้าน 
ประสานจัดสิ่งของที่จ าเป็นให้ ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องช่วยเหลือ  
๔.๖(๒) สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน
จัดต้ังกองผ้าป่า เพื่อระดมทุนจัดต้ังกองทุนเยี่ยม
ป่วยผู้สูงอายุ ช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น 
๔.๖(๓) สนับสนุนให้แกนน าผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน
ขอรับบริจาคงบประมาณจากบริษัท องค์กร
เอกชน ในและนอกพื้นที่จั ด ต้ัง เป็นกองทุน
สนับสนุนกิจกรรมออกก าลั งกายผู้ สู งอายุ  
ช่วยเหลือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติด
เตียง ค่าเดินทางไปตรวจตามนัดส าหรับผู้ที่ต้อง
ไปติดตามการรักษา เป็นต้น 
๔.๖(๔) สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์รับบริจาค วัสดุ 
อุปกรณ์ เงินเพื่อเป็นกองทุนส าหรับการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก เจ็บป่วย ขาดคน
ช่วยเหลือดูแล เป็นต้น 
๔.๖(๕) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิ กกองทุน  องค์ กรการ เ งินที่ มี การจั ด
สวัสดิการ เจ็บ ป่วย ตาย  

๔.๗(๖) สนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
จ่ายเงินสมทบกองทุนให้กับผู้สูงอายุที่พิการ 
ยากไร้ อยู่คนเดียว เพื่อให้มีสิทธิได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ  
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๔.๖(๗) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มออมเงิน 
กันเองเพื่อให้กู้-ยืม เมื่อฉุกเฉิน และน าผลก าไรไป
ช่วยเหลือ เยี่ยมป่วย ช่วยตาย เป็นต้น  

๔.๖(๘) สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรการเงิน ในชุมชน
ก าหนดกฎ กติกาที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น กติกาการ
กู้-ยืมเงินส าหรับผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุท่ีต้องดูแล 

๔.๖(๙) อื่นๆ ระบุ................... 
๔.๗ แบ่งปันอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน 

๔.๗(๑) สนับสนุนให้มีกลุ่ม LINE ของอาสาสมัคร
กลุ่มต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่อปท. และหน่วย
บริการ เพื่อส่งต่อข้อมูล ให้ค าปรึกษา ประสานส่ง
ต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
๔.๗(๒) สนับสนุนการจัดบริการผู้สูงอายุตาม
ปัญหา และความต้องการ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบประจ าบ้าน และเปิดช่องทางประสาน
ขอความช่วยเหลือตามความต้องการแต่ละด้าน 
และความจ าเป็น การก าหนดผู้ดูแลสุขภาพประจ า
ครัวเรือน เป็นต้น 
๔.๗(๓) สนับสนุนให้จัดท าแผนที่  สัญลักษณ์ 
แสดงต าแหน่งบ้าน ที่อยู่ที่มีผู้สูงอายุ เพื่อความ
สะดวก แม่นย า รวดเร็วของการช่วยเหลือ รับ-ส่ง 
๔.๗(๔) สนับสนุนให้มีบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุที่
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง เช่น การ
ไปติดต่อประสานงาน การไปตรวจตามนัด การไป
ติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ เป็นต้น 
๔.๗(๕) สนับสนุน ให้มีแนวทาง เวทีในชุมขน 
ค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ
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หามติ กติกา ข้อตกลง เพื่อการดูแลช่วยเหลือโดย
กลุ่ม องค์กร ในชุมชน 
๔.๗(๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา ช่างชุมชน สนับสนุนการซ่อม
บ ารุง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ กาย
อุปกรณ์ เพื่อให้มีความพร้อม ในการให้บริการ) 
๔.๘(๗) อื่นๆ ระบุ................... 

๔.๘ เป็นผู้น า แกนน า อาสาสมคัรใน
ศูนย์ดูแลกลางวนั 

๔.๘(๑) สนับสนุนให้มีระบบการช่วยเหลือ การให้
ค าปรึกษาส าหรับ อสม. อผส. กู้ชีพ กู้ภัย หรือ
อาสาสมัครอื่นๆ เพื่อประสานการดูแลรักษา
ระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพ เช่น การจัดหมอ
ครอบครัวประจ าหมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่  อปท.
รับผิดชอบหมู่บ้าน จัด อสม.เจ้าของไข้ จัดผู้ดูแล
ผู้สูงอายุประจ าบ้าน และเจ้าของไข้ เป็นต้น 
๔.๘(๒) สนับสนุนให้ รพ.สต.จัดบริการเตือนด้วย 
ข้อความกรณีผู้สูงอายุถึงวันนัดรับยา นัดตรวจคัด
กรอง นัดตรวจรักษา นัดกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
๔.๘(๓) สนับสนุนให้มีบริการดูแล ในศูนย์ดูแล
กลางวันส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ
ทั่วไป การตรวจร่างกายพื้นฐาน การฟื้นฟูสภาพ 
การฝึกสมอง การฝึกบริหารกล้ามเนื้อ และข้อ 
เป็นต้น 
๔.๘(๔) สนับสนุนให้จัดหาผู้ดูแลที่เป็นวิชาชีพ เช่น 
พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น เพื่อให้บริการ
ประจ าในศูนย์และจัดท าแผนการดูแลเฉพาะกรณี 
๔.๘(๕) สนับสนุนให้อาสาสมัคร ร่วมจัดบริการใน
ศูนย์ดูแลกลางวัน เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล 
แนะน า แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว 



๖๐ 
 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๔.๘(๖) สนับสนุนให้ศูนย์ดูแลกลางวันมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายท่ีให้การดูแล รวมถึงจัดท าแผนการ
ดูแลมอบหมายอาสาสมัครให้รับผิดชอบ ติดตาม 
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 
๔.๘(๗) สนับสนุนให้ศูนย์ดูแลกลางวัน ขึ้น
ท ะ เ บี ย น อ า ส า สมั ค ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสามารถขอรับบริการ กรณี
ต้องการให้มีผู้ดูแลเกินจ านวน ชม. ท่ีมีอยู่ 

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

บริจาคกายอุปกรณ์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ไม่ใช้แล้วแก่ศนูย์กาย
อุปกรณ์ชุมชน เช่น รถเข็น ไมค้้ ายัน 
เป็นตน้ 

๕.๑(๑)สนับสนุน ให้มี การการระดมความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องทาง
การแพทย์ และของใช้จ าเป็นส าหรับ ช่วยเหลือ 
ดูแลผู้สูงอายุ จาก หน่วยงานองค์เอกชน ใน และ
นอกพื้นที่ ทุนทางสังคมอื่น เช่น วัด ผู้ต้องการ
บริจาค  

๕.๑ รพ. ส่งบุคลากรเพื่อใหบ้ริการใน
ศูนย์กายอุปกรณ์ เชน่ นัก
กายภาพบ าบัด เป็นตน้ 
๕.๒ ชมรมผู้สูงอายปุระสานรองค์กร
ภายนอก 
๕.๓ โรงเรียนผู้สูงอายุ สนบัสนุนการ
ฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเพื่อผลิต
อุปกรณ์ที่ช่วยฟ้ืนฟูขอ้และกล้ามเนือ้
ส าหรบัใช้ในศนูย์กายอปุกรณ ์
๕.๔ อาสาสมัครในชุมชนร่วม
ให้บริการในศูนย์กายอปุกรณ ์
๕.๕ อปท. ประสานหน่วยงาน
ภายนอก ประชาสัมพันธใ์หม้ีการ
ระดมอปุกรณ์ เครื่องมือเพือ่จัดต้ัง
กายอุปกรณ ์
๕.๖ อื่นๆ ระบุ)................... 

๕.๑(๒)สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์บริการให้ยืมกาย
อุปกรณ์ เช่น รถเข็นนั่ง ไม้เท้าสามขา ที่ค้ ายัน 
เตียงลม เตียงปรับระดับได้  เก้าอี้อาบน้ า ถัง
ออกซิเจน เป็นต้น ทั้งแบบต้ังในหน่วยงาน หรือ
บริการภายในหมู่บ้าน  
๕.๑(๓) อื่นๆ (ระบุ)................... 

๕.๒ ผลิตอุปกรณ์การออกก าลงั
กาย เพื่อบรหิาร ฟื้นฟูข้อและ
กล้ามเนือ้ด้วยวสัดุที่มีในท้องถิน่ 
ส าหรบัตนเองและบริจาคให้ศูนย์
กายอุปกรณ ์

๕.๒ (๑) สนับสนุนให้จัดศูนย์บริการ ที่มีอุปกรณ์
การออกก าลังกาย อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูข้อและ
กล้ามเนื้อ ชุดฝึกสมอง บริการผู้สูงอายุตามความ
จ าเป็น  
๕.๒ (๒) อื่นๆ (ระบุ)................... 



๖๑ 
 

ปฏิบัติการเดน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรม 

กลไกสนับสนุน 
ระดับบุคคล ระดับชุมชน 

๕.๓ เป็นผูน้ า แกนน ากลุ่มจิต
อาสาเพื่อให้บริการในศนูย์กาย
อุปกรณ์ เช่น สาธิตการใชอุ้ปกรณ์
ฟื้นฟูข้อและกล้ามเนื้อ สาธิตการ
ออกก าลังกาย เป็นต้น 

๕.๓ (๑) สนับสนุนการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา 
ศูนย์ฝึก ลานกิจกรรม ให้มีบริการส าหรับผู้สูงอายุ
ตลอดเวลา ตามความต้องการ และความสะดวก
ของผู้สูงอายุ  
๕.๓ (๒) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูฝึกเทคนิค
ออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น แอโรบิค โยคะ 
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
๕.๓ (๓) อื่นๆ (ระบุ)................... 
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