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 คู่มือพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนา     

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจบริการบริการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการบริการผู้สูงอายุที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และแนวทางการยกระดับธุรกิจบริการผู้สูงอายุเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาพร้อม
จัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์
ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้ไปสู่การยกระดับศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวมถึงการก้าวเดิน
อย่างมั่นคง เพ่ือการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

 
 
 

  



4 
 

สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 1 

ภาพรวม สถานการณ์ และแนวโน้มการแข่งขัน 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 7 
ปัจจัยส าคัญในการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 10 

กระบวนการจัดตั้งธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 13 
ส่วนที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจ 13 
ส่วนที่ 2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจผู้สูงอายุ 18 
ส่วนที่ 3 ภาษีและประกันสังคม 23 

แนวทางการยกระดับธุรกิจบริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 24 
กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการผู้สูงอายุ 

 
24 

การประเมินตนเองและเตรียมพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 

 
25 

วิธีการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุ 

53 

เอกสารอ้างอิง 55 
ภาคผนวก 56 

ภาคผนวก ก   กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวกับการขออนุญาตสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

 

ภาคผนวก ข   แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุ 

 

ภาคผนวก ค    แนวการปฏิบัติงานพ้ืนฐานในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 
                 

 

  
  

 



ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจบริการผูสู้งอายุ 
 

ภาพรวม สถานการณ์ และแนวโน้มการแข่งขัน 

 

ประชากรสูงอายุของประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ  และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 10-20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 
2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ซึ่งหมายถึงการมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด จากสภาวการณ์ของการเข้าสู่
สังคมสูงวัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ
ที่จะด ารงชีวิตในยามบั้นปลายได้อย่างมีสุขภาวะและมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือเป็นภาระของ
ลูกหลานในระยะยาว เป็นกลุ่มผู้สูงอายุทรงพลัง (Active Aging) ที่ยังคงสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าต่อ
สังคมไทยได้ในระยะยาว แนวโน้มของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

จากข้อมูลงานวิจัยมูลนิธิสภาบันและพัฒนาผู้สูงอายุไทยพบว่า จ านวนธุรกิจบริการผู้สูงอายุระยะ
ยาวและสถานพยาบาลประมาณ 400 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนสูงสุดคิดเป็นร้อย 49.28 ของ
ทั้งหมด ทั้งนี้ จ านวนธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ มีภาวะพ่ึงพามากกว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ญาติจ าเป็นต้องท างานนอกบ้านและไม่มี
เวลาดูแล จึงนิยมใช้บริการธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก การประกอบ
ธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว แม้จะมีแนวโน้มการขยายตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจน ภายในปี 2553 
(ค.ศ.2010) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน จะ
ผลักดันและให้ความส าคัญกับธุรกิจการบริการทางด้านสุขภาพ โดยมีการเคลื่ อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานีมืออย่างเสรี โอกาสในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศสมาชิก
อาเซียน/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตจะเพ่ิมมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการนี้มีจุดอ่อนประการหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้และทักษะการจัดการ บริการส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่  แพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ รวมทั้งนักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบ าบัด ด้านการบริหารจัดการ ขาด
แนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ จึงควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการให้บริการใน
ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการก ากับดูแลและไม่มีข้อก าหนดด้าน
มาตรฐานโดยเฉพาะ   
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แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกประกาศกระทรวง ประกาศให้กิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2553 และเป็น
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึงก าหนดมาตรฐาน ไว้ 2 ส่วน ได้แก่  

(1) ผู้ด าเนินการกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร การพยาบาล 
และผดุงครรภ์ หรือมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(2) มาตรฐานของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ระดับต้น หรือเทียบเท่า  

ประกาศกิจการผู้สูงอายุดังกล่าว แสดงให้ให้เห็นว่าเป็นกฎหมายล าดับรองที่มุ่งควบคุมมาตรฐาน
กิจการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ต้องได้รับการบริบาลภายใต้การดูแลของบุคลากรวิชาชีพ แต่
ส าหรับกิจการประเภทสถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่จัดบริการตรวจสุขภาพและค าแนะน าในการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย ฯลฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จาก
การที่ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการดังกล่าวท าให้มีการจัดตั้งธุรกิจและปิด
บริการอย่างง่ายดาย ระบบการจัดการภายในของธุรกิจยังไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การบริการของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาลขึ้น โดยยกร่างประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการผู้สูงอายุในสถานพยาบาลเพ่ือให้การจัดก ารของ
สถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , ทัศนา ชูวรรธนปกรณ์ และเพ็ญจันทร์ เลิศ
รัตน์, 2552) จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐาน โดยได้รับการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อมาตรฐานต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมาถึง ตลอดจนพัฒนาบริการให้สา
มารสร้างรายไดแ้ละยั่งยืนของธุรกิจต่อไป 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ

 
ความหมายของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย ซึ่งบ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตาม

อายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไปเรียกว่า คนแก่ หรือคนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และให้
ความหมายของค าว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้นยังมีการ เรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎร
อาวุโส (Senior citizen) ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations, UN) ใช้ค าในภาษาอังกฤษของ ผู้สูงอายุว่า Older person or elderly 
person 
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ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
อายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย   

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแต่อายุเกิด  ส่วนค าว่า "สังคมผู้สูงอายุ" องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging 
society) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และระดับ Super - aged society  

 
ประเภทผู้สูงอายุ 

 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี)  

 เป็นกลุ่มคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุในระยะแรก เพ่ิงหลุดพ้นจากการท างานประจ าตามที่กฎหมาย
ก าหนด แต่ที่ยังคงมีความสามารถในท างานเพ่ือสร้างผลผลิต รวมทั้งประกอบกิจวัตรประจ าวันได้เอง โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน  อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมได้ การดูแลส่งเสริม สุขภาพส าหรับกลุ่มนี้จึง
เป็นการน าศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดความเสื่อม หรือเกิดภาวะพ่ึงพิง 
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ คือ “การรวมตัวกันในรูปของชมรมผู้สูงอายุ” การเข้าร่วม
กิจกรรมชมรม จึงเป็นประตูสู่สุขภาพดี ช่วยเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในสังคม ส่งผลบวกต่อหลายปัจจัยสุขภาพ
ในคราวเดียวกัน  

  ผู้สูงอายุตอนปลาย (70-79 ปี)  
 เป็นกลุ่มคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุในระยะต่อมาที่สามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันได้เอง
บ้าง จ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อื่นในบางกิจกรรม เนื่องจากความเสื่อมของสมรรถภาพทางกาย ในต่างประเทศมัก
จัดบริการช่วยเหลือใน รูปแบบสถานที่อยู่ที่เรียกว่า assisted living หรือ independent living หรือ 
retirement home  ซึ่งผู้สูงอายุบางรายอาจต้องอยู่โดยล าพัง แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะท าการ
ติดตามกิจวัตรต่างๆ ของผู้สูงอายุโดยผู้ให้บริการ เพ่ือเฝ้าระวัง อันตรายและเพ่ือให้ความช่วยเหลือใน
กิจวัตรทีผู่้สูงอายุ ไม่สามารถท าได้  

  ผู้สูงอายุสูงสุด (80 ปีขึ้นไป) 
 เป็นกลุ่มคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุในระยะบั้นปลาย ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวันลดถอยลงจนไม่สามารถกระท าได้เอง ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนให้การดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจ าวัน
ตลอดเวลาอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ส าลักอาหาร แผลกดทับ 
ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ ทุพโภชนาการ เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มนี้  คือ “การจัดให้
มีผู้ดูแล” เป็นการช่วยเหลือในการดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง เพ่ือแบ่งเบาภาระจากสมาชิกในครอบครัว 
ให้สมาชิกยังคงสามารถสร้างผลผลิตให้แก่ ชุมชนและสังคมได้ต่อไป และรวมถึงการดูแลสมาชิกของชุมชน
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ที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแลด้วย การสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ผู้ดูแล จะช่วยให้การ
ท างานของผู้ดูแลดีขึน้ เกิดการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนต่อไป 

 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 ความแก่ถือเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ในวัยสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากกว่าเติบโต 
โดยพบว่าร่างกายแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เนื่องจาก
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในภาพรวม 
มีดังนี ้

1. โครงร่าง  
 รูปร่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ หลังโก่งงอขึ้น หัวเข่าและสะโพกงอเล็กน้อย ท าให้
ส่วนสูงลดลง ไหล่จะแคบลง ทรวงอกลึกขึ้น กระดูกบริเวณสะโพกกว้างขึ้น น้ าหนักตัวลดลง เกิดรอยย่นที่
ใบหน้า หนังตาตก จมูกกว้างข้ึน หูยาวขึ้น กระดูกสันหลัง ผู้หญิงจะเกิดการโก่งงอได้เร็วกว่าผู้ชายประมาณ
ครึ่งหนึ่ง พบมากในหญิงวัยหมดประจ าเดือนอายุประมาณ 45-55 ปี มีภาวะกระดูกพรุนได้ ผิวหนังบาง ผิว
จะแตกง่าย เหงื่อออกน้อย การดูดซึมสิ่งต่างๆ ทางผิวหนังลดลง การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ดี กลิ่น
ตัวลดลง เส้นผมบนศีรษะลดลง และหงอกขาว กล้ามเนื้อ มีการใช้งานน้อยลงและพบการขาดโปแตสเซียม
ในกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุร่วมกับความเสื่อมของโปรตีนในกล้ามเนื้อและการขาดน้ า  

2. สมองและระบบประสาท 
สมอง มีน้ าหนักลดลง หลงลืมง่ายขึ้น ความสามารถด้านการพูดจะลดลง ประสาทสัมผัส 

ปลายประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด และรับรู้อุณหภูมิ ลดจ านวนลง ท าให้เกิดการชาปลายมือปลายเท้า 
จึงเป็นเหตุให้เกิดแผลได้ง่าย การรับกลิ่นรับรสลดลงไป การทรงตัวไม่ดี มีอาการไม่สมดุลระหว่างที่เดิน จึง
ต้องเดินการขาไว้เพ่ือกันล้ม มีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถ ประสาทอัตโนมัติและการ
สั่งการเสื่อมลง ท าให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เชื่องช้าลงเคลื่อนไหวช้าลง ตาจะตอบสนองต่อแสงน้อยลง 
หนาวสั่นได้ง่าย ตัวเย็นได้แม้จะไม่ได้รับความเย็นใดๆ จากภายนอก 

3. ต่อมไร้ท่อ 
ต่อมใต้สมอง เสื่อมหน้าที่ลง การหลั่งฮอร์โมนจึงลดลง เป็นผลให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร น้ าหนัก

ลด อ่อนเพลีย รูปร่างผอมลง ขนในที่ลับบางลง ผู้หญิงจะมีขนาดอวัยวะเพศเล็กลง พ้ืนผิวช่วงคลอดบางลง 
ในผู้ชายความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลง เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้  ตับอ่อน 
ซึ่งมีหน้าที่สร้างอินซูลิน เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลจะฝ่อลีบลง ท าให้ระดับ
น้ าตาลของผู้สูงอายุสูงขึ้นกว่าคนหนุ่มสาว จึงพบโรคเบาหวานได้มากข้ึนเมื่อเข้าสู้วัยสูงอายุ 

4. หัวใจและหลอดเลือด 
หัวใจ มีการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง อัตราการเต้นหัวใจลดลงก าลังส ารอง

ของหัวใจลดลง จึงพบผู้สูงอายุเกิดหัวใจวายได้ง่าย หลอดเลือด เมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดแข็งตัวแข็งตัว
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หนาขึ้น ยืดหยุ่นน้อยลง ประกอบกับมีแคสเซียมและไขมันมาเกาะหลอดเลือดมากขึ้น จึงเกิดหลอดเลือด
อุดตันได้ง่าย การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดหัวใจก็น้อยลงหัวใจจึงได้รับออกซิเจนน้อยลงไป ร่วมกับการ
ใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ มีประสิทธิภาพลดลง จึงพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้สูงอายุขึ้น
ได ้

5. ระบบหายใจ 
ปอด จะยืดหยุ่นน้อยลง หลอดลมแข็งตัว และมีพังผืดเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุจึงเกิดความรู้สึกว่า

หายใจไม่เพียงพอ ต้องชดเชยด้วยการหายใจให้เร็วขึ้นและหายใจแบบตื้นๆ ซึ่งผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะมี
ปอดท่ีไม่แข็งแรง การหายใจตื้นๆ จึงอาจมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุ ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย 

6. ช่องปากและระบบบดเคี้ยว 
 ฟัน มีการสึกกร่อนจากการบดเคี้ยว หรือจากการแตกร้าวของฟันที่ใช้งานมานาน หรือ
อุบัติเหตุจากการใช้งาน บริเวณคอฟันและรากฟันผุง่ายจากการดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง  เหงือก มีการ
อักเสบหรือร่นลงจากการใช้งาน คราบหินปูนที่สะสมในปากเป็นเวลานานท าให้เกิดโรคปริทันต์ หรือโรค
ร ามะนาด ท าให้ฟันเกิดการโยกคลอนได้ ต่อมน้ าลาย เกิดการเสื่อมของเซลล์ต่อมน้ าลาย อาจเป็นสาเหตุ
ร่วมกันกับการสูบบุหรี่ หรือโรคบางอย่างท าให้การสร้างและหลั่งน้ าลายลดลง ท าให้เกิดอาการปากแห้ง
ภายในช่องปาก ข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยว เสื่อมสภาพหย่อนยานตามวัย เกิดขากรรไกรค้าง
ขณะเคี้ยวอาหารหรือหาวได้  เยื่อเมือกในช่องปาก มีความเสื่อมของเซลล์เหงือก เบ้าฟัน เนื้อเยื่อปริทันต์ 
และส่วนเคลือบรากฟันขาดเลือดมาเลี้ยง และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อใย เซลล์ต่างๆ มีความไวลดลงมี
การซ่อมแซมน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น ลิ้นแดงและเลี่ยน จากเซลล์ลดการเผาผลาญอาหาร ประกอบกับ
ความแข็งแรงของเยื่อบุลิ้นลดลง หรือจากการขาดธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 

7. ทางเดินอาหาร 
กระเพาะอาหาร หลั่งน้ าย่อยลดลง ล าไส้เล็กเคลื่อนไหวเพ่ือการย่อยและดูดซึมอาหารลดลง 

ท าให้อาหารพวกแป้ง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินดี และแคลเซียม ถูกดูดซึมไปใช้ลดลงมีเศษอาหารคั่ง
ค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่นานขึ้น แต่ความไวจากการถูกกระตุ้นด้วยอุจจาระกลับช้าลงจึงท้องผูกง่าย ตับ มีขนาด
เล็กลง มีพังผืดเข้ามาแทนที่มากขึ้น เลือดไหลเข้าสู่ตับน้อยลง ความสามารถของตับในการท าลายพิษจึง
ลดลงไป 

8. ทางเดินปัสสาวะ 
ไต มีหน่วยกรองลดลง การกรองของเสียและการขับยาทางไตลดลง การใช้ยาในผู้สูงอายุ จึง

จ าเป็นต้องปรับลดขนาดการใช้ลง คือปรับลดปริมาณยาหรือมิลลิกรัมของยาให้น้อยลงโดยแพทย์ 
เนื่องจากประสิทธิภาพในการก าจัดออกของของเสียลดลง กระเพาะปัสสาวะ อ่อนก าลังลง และมีความจุ
ลดลง ท าให้ผู้สูงอายุปัสสาวะบ่อยๆ กล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะและช่วงขับถ่ายเสื่อมลง ท าให้
กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได ้

9. ระบบภูมิคุ้มกัน 
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ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบของร่างกายที่ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ อีกหลายระบบท างาน
ประสานกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วในร่างกายหรือพ่ีงจะเข้ามาใหม่ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางเสื่อมชัดเจนจากความชรา คือ ระบบภูมิคุ้มกันชนิดพ่ึงเซลล์ การที่ผู้สูงอายุมีความบกพร่องในระบบ
นี้ ท าให้อุบัติการณ์ของวัณโรคและงูสวัดเพ่ิมขึ้นในผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีข้อชี้ว่าอุบัติการณ์ของ
โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นก็น่าจะมีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันชนิดพ่ึงเซลล์ที่ ด้อยประสิทธิภาพ
ลง  การที่ร่างกายของผู้สูงอายุมีปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดแปลก
ไป  ท าให้อาการและอาการแสดงหลังการเจ็บป่วยต่างไปจากผู้ป่วยทั่วไปด้วย เช่น ภาวะที่อุณหภูมิใน
ร่างกายไม่สูงขึ้นหรือกลับต่ าลงในการติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นต้น 

10. ด้านจิตใจ 
 เมื่อเข้าสู้การเป็นผู้สูงอายุแล้ว จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจ ด้วยการถูกมองว่า ด้อยคุณค่าและความสามารถ สูงอายุอาจเกิดความเครียด
ขึ้นได้  หากไม่มีการเตรียมตัวก็ปรับตัวได้ยาก อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงา มีอาการหลงลืม วิตกกังวน 
หรือเกิดอาการซึมเศร้าได้ ในบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็รุนแรงจนถึงท าให้ร่างกายของผู้สูงอายุอ่อนแอลง เกิด
เป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังตามมาอีก 

 
ความม่ันคงที่ผู้สูงอายุต้องการ 

ผู้สูงอายุต้องการความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ สิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้าจัดการส่งเสริมให้เกิดข้ึน  

สุขภาพทั่วไปดี 

(อายุ 60-69 ปี)

มีโรคเรื้อรัง 73%  หรือ
ภาวะทุพพลภาพ

หง่อม/บอบบาง
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 ทักษะเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ  
  ทักษะที่ต้องท าการส่งเสริมหรือจัดเตรียมให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือการด ารงอยู่อย่างมีความสุข และทรง
คุณได้ มีหลายทักษะที่ต้องส่งเสริมให้มีข้ึน ดังนี้ 

 สร้างสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว   
 ตระหนักในคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 พัฒนาความสามารถทางสังคมเศรษฐกิจ  
 เพิ่มสามารถควบคุมตนเอง 
 สร้างความพึงพอใจในชิวิต 

 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจบริการผู้สูงอาย ุ

 
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไมใชโรงพยาบาลลมีการใหบริการที่พ านัก 

บริการยาแกผูสูงอายุที่ไมตองอยูภายใตการดูแลของแพทยอยางเปนประจ า โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให
บริการที่พักคางคืน  บริการอาหาร  การดูแลความสะอาดเสื้อผาและที่พัก  ตลอดจนความสะอาดของราง
กายพรอมทั้ง ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องตนอยางใกลชิด แตไมไดใหการรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บปวย
จะบริการน าสงต่อแผนกคนไขของโรงพยาบาลใกลเคียงเพ่ือรับการรักษาพยาบาลตอไป 

 
ประเภทของธุรกิจบริการสูงอายุ 
ข้อมูลของธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดแบ่ง

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ออกเป็น 6 ประเภท1 
                                                 
1 ส่วนส่งเสริมพัฒนาธุรกจิบริการ ส านักส่งเสรมิและพัฒนาธรุกิจ กันยายน 2552 
 

ความมั่นคงทางสุขภาพ

บุคคลดูแลสุขภาพช่วงวัย

ชุมชนสนับสนุน จัดระบบ
การดูแลสิ่งแวดล้อม

สังคม ชาติจัดระบบบริการ
สุขภาพที่มีการคุ้มครองทาง

สุขภาพ
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1. สถานดูแลผู้สูงอายุประจ าวัน โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการที่พักค้างคืน บริการ
อาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแล
สุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล 

2. สถานบริบาล เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป พร้อม
มีการให้บริการทางการแพทย์ มีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด  

3. ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นบริการที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  
45 ปีขึ้นไป เช่าซื้อบ้านในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอยู่อาศัยได้จนสิ้นอายุขัย แต่ไม่
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นได้เมื่อเสียชีวิตก่อนครบก าหนดเช่าซื้อ ธุรกิจประเภทนี้นับเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการดึงดูดผู้สูงอายุที่มีฐานะและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลสนับสนุนให้
สร้างแหล่งพ านักระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุนี้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ได้ประสบปัญหาที่ส าคัญคือ ทุน
ด าเนินการ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร 

4. บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุไปที่บ้าน เป็นบริการหนึ่งที่ทางบริษัทในเครือของโรงเรียน
สอนผู้ดูแลผู้สูงอายุเปิดขึ้นเพ่ือจัดส่งผู้เรียนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ธุรกิจ
ประเภทนี้พบว่ามีเป็นจ านวนมาก เพราะเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนน้อยและมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อน 

5. สถานสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนไร้ญาติ ธุรกิจประเภทนี้ให้การสงเคราะห์ในเรื่องที่พัก
อาศัยและมีอาหารบริการให้ 3 มื้อ ส่วนการดูแลในเรื่องส่วนตัว เช่น ความสะอาด ที่พัก เสื้อผ้า จะต้อง
จัดหามาเอง  

6. สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพและค าแนะน า ในการส่งเสริมดูแล
สุขภาพเช่น การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย เป็นต้น 
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ศิริพันธ์ สาสัตย์2ได้แบ่งประเภทและลักษณะการให้บริการของการให้บริการของสถานบริการต่าง 
ๆ ดังนี้ 

ประเภท การดูแล ผู้รับบริการ ระดับการ
ดูแล 

1. บ้านพักคนชรา 
(Residential home) 

• ช่วยเหลือ ADL 

• ดูแล จิต-สังคม 

• พยาบาลไปเยี่ยมเม่ือต้องการ 

• บริการที่พักและอาหาร 

• ผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ 

• มีฐานะยากจน 

• ขาดผู้ดูแล 

• ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ 

ต่ า 

2. สถานที่ให้บริการ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต (Assisted 
living) 

• ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

• นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมเม่ือต้องการ 

• บริการที่พัก และอาหาร 

• ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดด้านร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับความพิการ 

บางส่วน 

3. สถานบริบาล (Nursing 
home) 

• บริการพยาบาล 24 ชั่วโมง 

• ช่วยเหลือ ADL, Mobility 

• ดูแลจิต-สังคม/ ดูแลส่วนบุคคล 

• การฟื้นฟูสุขภาพ 

• บริการที่พักและอาหาร 

• ผู้สูงอายุเปราะบาง 

• มีโรคเรื้อรัง 

• มีภาวะทุพพลภาพด้านร่างกาย 

• บกพร่องทางการรับรู้ 

สูง 

4. สถานดูแลระยะยาวใน
รพ. (Long-term care 
hospital) 

• ดูแลทางด้านการแพทย์และพยาบาล • ผู้สูงอายุหลังภาวะวิกฤต/ ระยะพักฟื้น 

• อาการดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถกลับบ้าน
ได ้

สูงสุด 

5. สถานดูแลระยะสุดทา้ย 
(Hospice care) 

• ดูแลด้านการแพทย์และพยาบาล 

• ดูแลด้านจิตวิญญาณ 

• ดูแลทางเลือก 

• ผู้สูงอายุโรคมะเร็ง 

• ผู้ป่วยสมองเสื่อม 

สูงสุด 

 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจบริการผู้สูงอายุมีความหลากหลายในการให้บริการขึ้นกับ

ระดับความต้องการรับบริการของผู้สูงอายุ อันเกิดจากภาวะของสุขภาพที่แตกต่างกันไป ยิ่งในผู้สูงอายุ
ต้องการการดูแลในระดับสูง ก็จ าเป็นต้องความรู้หรือทักษะทางการพยาบาลมากขึ้น การก าหนดต าแหน่ง
ของธุรกิจของตนเองในการตลาด รวมถึงเป้าหมายของผู้รับบริการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องค านึงถึง เพ่ือให้การ
จัดการบริการที่ตอบสนองความต้องการได้สูงสุดหรือสอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด 

 
  

                                                 
2 ศิริพันธุ์ สาสตัย์. (2560). เอกสารประกอบค าบรรยายเรื่องแนวทางในการจัดท ามาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้ทีม่ี

ภาวะพึ่งพึง.  
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ปัจจัยส าคัญในการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 
 สิ่งท่ีต้องท าก่อนการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 ผู้ที่จะท าธุรกิจบริการผู้สูงอายุจ าเป็นต้องส ารวจความพร้อมของตนเองก่อนการเปิด ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
 มีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ มีความอดทน และพูดจาไพเราะ 
 มีความสนใจในเรื่องสุขภาพและสุขอนามัย 
 มีศีลธรรม และสัมมาอาชีวะ 
 ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริบาล หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  
 มีทัศนะคติที่ดีต่อการบริการผู้สูงอายุ 
 มีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียน 

2. สถานประกอบการและท าเลที่ตั้ง  
 ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม ปลอดภัยและไม่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  
 เส้นทางคมนาคมสะดวก สามารเข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลได้รวดเร็ว 
 มีป้ายชี้น าชัดเจน เป็นพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งขีดขวางเป็นอุปสรรคหรืออาจ

ท าอันตรายต่อผู้สูงอายุ 
 จัดสถานที่สัดเป็นส่วน และเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีส่วนกลางในการจัด

กิจกรรมและสันทนาการ 
3. อุปกรณ์ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมี 

 เตียงนอน   
 เสื้อผ้าลูกค้า 
 ถังดับเพลิง 
 อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญในธุรกิจการดูแลสขภาพผู้สูงอายุ 
 ผ้าปูเตียง ปลอดหมอน ผ้าขนหนูขนาดต่างๆ ขึ้นกับขนาดและคุณภาพวัสดุนั้นๆ  

4. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งธุรกิจ 
 ภาษีและประกันสังคม 
 การข้ึนทะเบียนผู้ให้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข 
 มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอาย ุกรมกิจการผู้สูงอายุ 
 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
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สิ่งท่ีต้องรู้และใส่ใจในการท าธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
  วางแผนท าธุรกิจให้ชัดเจนก่อน  
  สร้างแผนและความส าเร็จที่ต้องการ  
  ก าหนดอัตลักษณ์ของตนเอง 
  เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า 
  เริ่มจากธุรกิจเล็กๆ ค่อยๆ โต 
  มีบริการให้เลือกได้หลากหลาย  
 

 
 

ระยะเวลาในการคืนทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ 

➢ ไม่เท่ากันข้ึนกับจ านวนลูกค้า โดยทั่วไปประมาณ 3 - 5 ปีสามารถคืนทุนได้  
➢ ตั้งต้น  5 แสน ถึง 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าตกแต่งและเช่า 

➢ อัตราค่าบริการ ตั้งแต่  15,000 – 50,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นกับสถานที่และการบริการแต่ละ
ประเภทของผู้สูงอายุหรือรายโรค 

➢ ก าไรประมาณร้อยละ 30  

 
 
 
 
 
 

• วางแผนธุรกิจให้ชัดเจน
• ก าหนดความส าเร็จที่

ต้องการ
• ก าหนดอัดลักษณ์ของตน
• เข้าใจความรู้สึกของ

ลูกค้า
• เริ่มธุรกิจากเล็กไปใหญ่
• มีบริการให้เลือก

หลากหลาย

สิ่งท่ีต้องรู้ก่อนท าธุรกิจ
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ประเด็นในการดูแลและการจัดการเพื่อการบริการที่ดี 

         
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการ  
 ด้านคุณภาพ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพ เพราะความน่าเชื่อถือ

ในการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 
 จ านวนและทักษะบุคลากร ผู้ประกอบการควรค านึงถึงจ านวนบุคลากร เช่น พยาบาล 

ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ควรมีความเหมาะสม โดยทั่งไปมีอัตราส่วน 1:15 ถึง 1:25 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ควรควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการเสริมจากบริการ

พ้ืนฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ 
 ระบบการบริหารจัดการ การจัดการภายในองค์และการให้บริการอย่างเป็นระบบ จะสร้าง

ความเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการ ให้กับบุคลากรภายใน และผู้ใช้บริการ 

 
การตลาดแนวใหม่เอาใจผู้สูงอายุ 
ลูกค้าผู้สูงอายุมีมุมมองต่อสินค้าและบริการที่แตกต่างจากกลุ่มวัยอื่น โดยหลักๆ มักเป็นเรื่องของ

ความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกาย ซึ่งมีแนวทางที่จะเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนี้ 
 น าเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต  
 ออกแบบ Packaging ที่สะดวกต่อการใช้งาน 
 โปรโมชั่นดึงดูดใจ โดยเฉพาะสมาชิกพิเศษ 
 มีบริการจัดส่งถึงบ้าน 
 มีจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สะดวกสบาย  

การบริการเร่ืองยาและเวชภัณฑ์

การควบคุมการติดเชื้อ

ความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

การดูแลวัสดุอุปกรณ์

การดูแลที่พักอาศัย

การขออนุญาตเปิดและการด าเนินงานตามข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการจัดตั้งธุรกจิบริการผู้สูงอาย ุ
 

 ในการจัดตั้งธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  มีกระบวนการส าคัญท่ีต้องด าเนินการ เป็นขออนุญาตประกอบ
กิจการ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจ 
 ส่วนที่ 2 การขออนุญาตประกอบกิจการบริการผู้สูงอายุ 
 ส่วนที่ 3 ภาษีและประกันสังคม 
ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่ผู้ที่จะท าธุรกิจต้องท าการศึกษาให้ละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนิน ธุรกิจต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจ 
  
 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุสามารถประกอบธุรกิจได้ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจัดเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์ 3 จึงเป็น
กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หากมีต้องการจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคล  (ห้างหุ้นส่วน
และบริษัท) ผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งวิธีการขอจด
ทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ตองการจัดตั้ง ดังนี้ 
 

 
 
 

                                                 
3 กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) ต้องอยู่ภายใต้ขอ้บังคับ ของประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ให้ผู้ประกอบ

พาณิชยกจิต้องจดทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัปัจจุบัน คือ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2553 เช่น กิจการการผลิตและขาย หรือรับซ้ือและจ าหนายสินค้า
ต่างๆ เป็นต้น 

รูบแบบธุรกิจ

กิจการเจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
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1. กิจการเจาของคนเดียว  
กิจการที่มีบุคคลเดียวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจาของกิจการ  ส าหรับธุรกิจที่ท าการขายสินค้า

หรือธุรกิจที่เข้าข่ายอ่ืนๆ มีหนาที่ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดเริ่มประกอบ
กิจการ  หากเจาของกิจการใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และปรับตอเนื่อง อีกวันละไม
เกิน 100 บาท จนกวาจะไดจดทะเบียน ในการจดทะเบียนพาณิชยตองเสียคาธรรมเนียม 50 บาท `  

2. หางหนุสวนจ ากัด  
กิจการที่มีผูลงทุนร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงกระท าการร่วมกัน เพ่ือแสวงหาก าไร และ

มุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไรจากการด าเนินกิจการนั้น  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1) หางหุนสวนสามัญ เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงท า

การค้าร่วมกัน เพ่ือแสวงหาก าไร และมุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไร จากการด าเนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วน
สามารถลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน
อย่างไม่จ ากัด  

2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียน มีสภาพเป็น      
นิติบุคคลตามกฎหมาย 

3) หางหุนสวนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี หุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่  
➢ หุ้นส่วนประเภทที่จ ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) มีคนเดียวหรือ

หลายคนก็ได้ รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินที่ตกลงจะน ามา แต่ไม่มีอ านาจจัดการห้างหุ้นส่วน  
➢ หุ้นส่วนประเภทที่ไม่จ ากัดความรับผิดชอบ (General Partner) เป็นหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบในหนี้สินของห้างฯ โดย ไม่จ ากัดจ านวน ดังนั้น หุ้นส่วนประเภทนี้จึงมีสิทธิในการเป็นผู้การของ    
ห้างหุ้นส่วน  

3. บริษัทจ ากัด 
เป็นกิจการที่มีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดตั้ งเป็นประเภทนิติบุคคล มีการแบ่งทุน

ออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือเท่านั้น และผู้บริหารนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 
จากรูปแบบธุรกิจข้างต้น สามารถเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ จ าแนกตามจ านวนผู้เริ่มก่อตั้ง 

ผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ การเสียภาษี ภาระหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ การหาแหล่ง
เงินทุน และอ านาจของผู้ประกอบการ ดังนี้ 
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รายละเอียด กิจการ 
เจ้าของคนเดียว 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน/ จ ากัด 

บริษัท 

จ านวนผู้เริ่มก่อตั้ง 1 คน 2 คนขึ้นไป 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป 
ผู้บริหารงาน เจ้าของ หุ้นส่วนทั้งหมด หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ความรับผิดชอบต่อ
หนี้สินของกิจการ 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด จ ากัดเฉพาะหุ้นสว่นที่
จ ากัดความรับผิดชอบ 

จ ากัด 

การเสียภาษ ี แบบบุคคลธรรมดา 
(อัตราก้าวหน้า) 

แบบบุคคลธรรมดา  
(อัตราก้าวหน้า)  เมื่อหา้งฯ เสีย
ภาษีบุคคลธรรมดาแลว้มีการ
แบ่งปันผลก าไรให้กับหุ้นสว่น เงิน
ส่วนแบ่งก าไรที่ได้จะต้องเสียภาษี
อีกต่อหนึ่ง 

แบบนิติบุคคล 
(อัตราคงที่) 

แบบนิติบุคคล 
(อัตราคงที่) 

ภาระหนา้ที ่ ไม่มี ไม่มี ท าบัญชี ส่งงบการเงิน 
เก็บรักษาบัญช ี

ท าบัญชี ส่งงบการเงิน 
ท าสมุดทะเบียนหุ้น 
จัดประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น 

ความน่าเช่ือถือ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง 
การหาแหล่งเงินทุน ยาก ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยาก ง่าย 
อ านาจของ
ผู้ประกอบการ 

มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย ขึ้นอยู่กบัสัดส่วนหุ้นที่
ถือ 

ที่มา: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 

 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบกิจการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด ดังนี้ 

รายละเอียด ข้อด ี ข้อเสีย 
กิจการเจา้ของคนเดียว ง่าย คล่องตัว ใช้เงินน้อย เจ้าของรับผิดชอบไม่จ ากัด เสียประโยชน์ด้าน

ภาษ ี
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เส่ียงน้อยกวา่ จัดตั้งง่าย เลิกง่าย หุ้นส่วนรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัด เสียภาษี

ซ้ าซ้อน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล น่าเช่ือถือและได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่า หุ้นส่วนรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ้นส่วนสามารถจ ากัดความรับผิดชอบ จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดท าบัญชี 
บริษัทจ ากัด ผู้ถือหุ้นไม่จ าเป้นต้องบริหารเอง สามารถขายหรือ

โอนหุ้นได้ บริษัทยังด าเนินต่อได้แม้ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต
หรือล้มละลาย 

จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดท าบัญชี
ค่าใช้จ่ายสูง 

ที่มา: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 

 ส ำหรับธุรกิจบริกำรผู้สูงอำยุที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนบริกำรอย่ำงเดียวจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจด
ทะเบียนพำณิชย์ แตถำรำนมีกำรขำยสินคำอ่ืนดวย ผูลงทุนตองขอจดทะเบียนพำณิชย  ผูลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตไดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือศึกษา
ข้อมูลในเว็บไซต์ www.dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th/
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 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

www.dbd.go.th 
  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ประมาณ 1 ชั่วโมง มีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 50 บาท ซึ่ง

ส าหรับสถานที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้ 
➢ กรุงเทพมหานคร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานเขตทุกแห่งในเขตที่ท า

การค้า 
➢ ต่างจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนของหางหนุสวนสามัญนิติบุคคล และหางหนุสวนจ ากัด4  
 

 
  

ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
1. สมัครสมาชิกใน www.dbd.go.th   
2. กดเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล เข้าสู่ระบบและด าเนินการจองชื่อ ในกระบวนการนี้นาย

ทะบียนใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ในการตรวจสอบ  
3. เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วให้ท าการกรอกแบบฟอร์ม และส่งให้นายทะเบียนตรวจค าขอจด

ทะเบียน ซึ่งจะรู้ผลประมาณ  1-3 วัน (ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันตั้งแต่รู้ผลการจองชื่อ)  
1) ชื่อของห้างหุ้นส่วน  
2) วัตถุประสงค์ของกิจการว่าจะประกอบธุรกิจอะไร  
3) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ถ้ามีสาขาต้องระบุเพิ่มด้วย   

                                                 
4 คูม่ือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 

สมัครสมาชิกใน 
www.dbd.go.th

จองเช่ือ/ จด
ทะเบียนนิตบิคุค

นายทะเบียน
ตรวจสอบ
เอกสาร

กรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ ส่งค าร้อง
ต่อนายทะเบยีน

เม่ือตรวจผ่าน 
พิมพ์เอกสารเพือ่

ลงลายมือช่ือ 
ประทับตราฯ

ยื่นเอกสารที่
ส านักงานใกล้

บ้าน

http://www.dbd.go.th/
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4) ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของผู้เป็นหุ้นส่วน และสิ่งที่น ามาลงหุ้น (อาจจะเป็นเงิน แรงงาน 
หรือทรัพย์สินก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า ถ้าคิด เป็นเงินทุนแล้วเท่ากับจ านวนเท่าใด)  

5) ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน   

6) ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)   
7) ตราประทบัของห้างหุ้นส่วน  

4)  เมื่อผ่านการตรวจ ให้พิมพ์เอกสารค าขอจดทะเบียนออกมา   
5)   ผู้เป็นหุ้นสว่นลงลายมือชื่อ และประทับตราของห้างหุ้นส่วน  
6)  น าเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 2-4 วัน   

  
 การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด   

 
 

ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
1. จองชื่อบริษัทที่ www.dbd.go.th คลิกที่เมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล และ ด าเนินการ

จองชื่อ ในกระบวนการนี้ นายทะเบียนจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  ในการตรวจสอบ   
2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและบริษัท โดยคลิกที่เมนู จดบริคณห์สนธิและบริษัทในวัน

เดียว และกรอกแบบฟอร์ม  
1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
2) ข้อมูลกรรมการบริษัท   
3) ข้อมูลผู้ก่อการ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 12 ปี ขึ้นไป และต้อง

จองซ้ือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น  

จองชื่อบริษัทที่ 
www.dbd.go.th

จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิและ

บริษัททางออนไลน์

รอนายทะเบียน
ตรวจสอบ

พิมพ์เอกสารที่จด
ทะเบียนออนไลน์

และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ

ยื่นค าขอด้วยตนเอง
ที่ส านักงานใกล้บ้าน
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4) ทุนจดทะเบียน เป็นการจ ากัดความรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ในส่วนของ
ทุนจดทะเบียนจะมีส่วนที่กรอกเพ่ิมเรียกว่า เงินช าระค่าหุ้น ตามกฏหมาย ก าหนดให้ช าระอย่างน้อยร้อย
ละ 25 

5) รายละเอียดที่ตั้งส านักงานใหญ่ หากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เอง ต้องมีหนังสือยินยอม ให้
ใช้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่  

6) พยาน 2 คน โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ อาชีพ  
7) ข้อมูลผู้สอบบัญชี โดยกรอกชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน  
8) อ านาจกรรมการ ระบุจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัท และระบุว่าต้องมี ตรา

ประทับหรือไม่ ถ้าเลือกต้องมีตราประทับก็จะต้องจัดท าตรายางด้วย  
9) วัตถุประสงค์เริ่มแรก เป็นการบอกขอบเขตการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถ 

บอกได้กว้าง ๆ เพ่ือความคล่องตัวในการท าธุรกรรม ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาจดทะเบียน เพ่ิมเติม แต่จะมี
ผลเสียคือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีอ านาจท าธุรกรรมกว้างเกินไป และไม่ใช่สิ่งที่ถนัด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทได้ อีกวิธีหนึ่งคือ ก าหนด วัตถุประสงค์ไว้จ ากัดเท่าที่จ าเป็น และหากจะประกอบ
กิจการอื่นก็สามารถจดทะเบียนเพิ่มเติมได้   

3. รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน   
4. พิมพ์เอกสารที่จดทะเบียนออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ    

1) เอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาหลังผ่านการตรวจสอบ ให้
บุคคลที่มีชื่อในแต่ละหน้าลงนาม ถ้าก าหนดว่าต้องใช้ตราประทับต้องเตรียมตราประทับด้วย   

2) แบบจองชื่อนิติบุคคล ที่จองไว้ในข้อ 1 
3) ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร่วมก่อการและกรรมการทุกคน และ

ลงนามรับรองเอกสาร   
4) หลักฐานการช าระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยจะต้องลงวันที่เป็นวันเดียวกับวันที่

ในใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท  
5) แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป   
6) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน  

5. ยื่นค าขอด้วยตนเองท่ีส านักงานใกล้บ้าน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 3-4 วัน   

 
ส่วนที่ 2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายหลักที่ได้รับการบัญญัติ
ขึ้นเพ่ือควบคุมมาตรฐานการประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีสาระส าคัญว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานการ
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ประกอบกิจการประเภทสปาและการนวดเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีขอบเขตอ านาจของกฎหมายครอบคลุมกิจการ
ทั้งหลายที่เข้าข่ายดังกล่าว จะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งกิจการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น fitness, Nursing Home ดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงศูนย์
ล้างพิษ หรือศูนย์บริการอ่ืนๆที่อ้างว่าเพ่ือสุขภาพ เช่น การสะกดจิตบ าบัด โยคะ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลและปรนนิบัติร่างกาย เป็นต้น โดยจะมีการออกกฎกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้มาตรา 
3 (3) เพ่ือดูแลควบคุมมาตรฐานเป็นการเฉพาะตามลักษณะของการประกอบกิจการ ดังนั้น ในการขอ
อนุญาตประกอบกิจการบริการผู้สูงอายุจึงต้องขึ้นอยู่กับบริการที่จัดเตรียมไว้ ถ้ามีการบริการที่เข้าข่ายการ
ประกอบโรคศิลปะ จะต้องจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาล แต่ถ้าไม่มีการบริการตามที่กล่าวมาแล้ว 
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนพาณิชย์และด าเนินการตามกระบวนการธุรกิจทั่วไป 

               
 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการจะต้องยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

           

ธุรกิจบริการ
สถานพยาบาล

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นที่

และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ แนะน าด้านสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต
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เอกสารประกอบการ 
 บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่มี) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
 
แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ในการขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อม

ก่อนการตรวจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท าการตรวจทั้ง 4 ด้าน โดยสรุปแต่ละด้านเป็น ดังนี้ 
1. สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 สถานที่ต้ัง 
➢ ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 

โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 ลักษณะอาคาร 
➢ เป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 การสุขาภิบาล 
➢ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย

อากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
➢ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ต้องมีห้องน้ าห้องส้วม ตามแบบและจ านวนที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง และดูแล
รักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

➢ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ      
 มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ กับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาด ภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ 
และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ      

 กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือ  สิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  



21 
 

➢ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ ส าหรับการประกอบ

อาหาร การปรุงอาหาร การสะสม อาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการ
ให้ถูกต้อง ตามข้อก าหนดท้องถิน่ 

 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัย 
 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดับเพลิง อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จาก
หน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

 กรณีท่ีมีีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษา วัตถุอันตราย หรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนัต
รายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่ง
อ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย และขนาดของการ
ประกอบกิจการ   ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ  
 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือ
วัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตประกอบกิจการบริการผ้สูงอายุ 
ในการเปิดกิจการบริการผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต้องติดต่อหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน  ได้แก่ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากรและอ่ืนๆ  

 
 
 

 
 
 

 
         
         ผู้ประกอบการ 
 
  
 

แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมหรือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการ และรายการเอกสารหรือสิ่งที่จะ
ได้รับภายหลังการด าเนินการ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องท า สิ่งที่จะได้รับ 
1 ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดที่ตั้งของกิจการ 
- ขออนุญาตสถานพยาบาล (กรณีที่มีการประกอบ

กิจการที่เขา้ข่ายการประกอบโรคศิลปะ) 
- ใบอนุญาตสถานพยาบาล 

1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาล 

- ขออนุญาตใช้อาคาร (ถา้มี) 
- ขอใบอนุญาตการประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

- ใบขออนุญาตใช้อาคาร 
- ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
2 ส านักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
- ขอจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ประกอบการเป็น

นิติบุคคลและยังไม่จดทะเบียนกิจการในรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  

- ใบส าคัญการจดทะเบยีน และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3 กรมสรรพากรและอื่นๆ   
 กรมสรรพากร - ขอเลขบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร - เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 ส านักงานประกันสังคม - กรณีที่ลูกจ้าง ต้องขอเลขบัญชีนายจา้ง - ขอเลขบัญชีนายจ้าง 
 

 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาล 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร และอ่ืนๆ
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ส่วนที่ 3 ภาษีและประกันสังคม 
 

 ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องขออนุญาตจะต้องน ารายได้จากการประกอบธุรกิจ
ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการท าธุรกิจ   หากมี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว การเปิดธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา อาจจะท าให้เสียภาษีเงินได้สูง เนื่องจากต้องน า
รายได้ทั้งหมดมารวมค านวณภาษี แต่การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 
แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็จะมีความยุ่งยากตามมา จะต้องวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ความพร้อมของตนเองโดย
อาจจะน าข้อมูลรายรับ – รายจ่าย มาค านวณภาระภาษีเปรียบเทียบทั้งสองกรณีน่าจะได้ค าตอบที่ชัดเจน  
 ส าหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาจจะไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่
สมบูรณ์ อาจจะท าให้การท าธุรกิจในรูปของบริษัทประสบปัญหาด้านการท าบัญชีได้ การท าธุรกิจในรูป
บุคคลธรรมดาอาจจะเหมาะสมกว่า เพราะสามารถที่จะเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมา หรือหักรายจ่าย
ตามความจ าเป็นและสมควร โดยยังไม่ต้องจัดท าบัญชี ยื่นงบการเงินเหมือนบริษัท อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่
ต้องด าเนินการเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมหลายประการ ดังนี้ 

1. ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดท ารายงาน ภาษีซื้อและรายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ 
 หากมีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ ต้องยื่นใบขน

สินค้าเข้า โดยเริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ าน พิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 
ผ่านพิธีการน าเข้าสินค้าโดยต้อง ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพ่ิมเติม 
ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่น าเข้า 

2. การจ้างลูกจ้าง 
 ในกรณีที่ เรามีลูกจ้าง ต้องท าการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพ่ือน าส่ง

กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือ
โบนัส ฯลฯ 

 การขอเลขที่บัญชีนายจ้างจากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้            
สถานประกอบการที่ประสงค์ขอเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถขอเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้างได้พร้อมกัน โดยสามารถยื่นเอกสารและ
หลักฐานเพียงชุดเดียว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดทั่วประเทศ 

3. ส่วนส าหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่าย 
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แนวทางการยกระดับสูเ่กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

การบริหารจัดการบริการผู้สูงอาย ุ

 
เนื่องจากธุรกิจบริการผู้สูงอายุจัดอยู่ในรูปแบบงานบริการจ าเป็นต้องมีการใช้ทักษะและฝีมือ

มาร่วมด้วย เป็นงานที่ขายเรื่องฝืมือ ไม่จ าเป็นต้องสต็อคสินค้า รูปแบบรายได้ค่อนข้างแน่นอนรายจ่ายไม่
จุกจิกมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าจะมีจุดแข็งในเรื่องของบริการที่หลากหลาย ตาม
กลุ่มของผู้สูงอายุ มีโอกาสจัดบริการในระยะยาว แต่มีจุดอ่อนคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน การดึงตัวพนักงานให้บริการจากคู่แข่งขัน ขาดโอกาสในการเติบโตในการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น  ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจบริการผู้สูงอายุด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน  จ าเป็นต้องมีพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับธุรกิจบริการผู้สูงอายุสู่
มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรด าเนินการให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจไม่หยุดนิ่ง 
มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

 
กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
ผู้สูงอาย ุ
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุของกระทรวงพาณิชย์ นับเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการหากสามารถท าได้ เนื่องจากกรอบแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานฯ 
รวมถึงหลักการวิธีการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางของ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มุ่งเน้นให้
เกิดดระบบการจัดการภายในองค์กรที่เหมาะสม มีการวางแผน กระจายลงสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมิน ผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดวงจรคุณภาพในทุกส่วนองค์กร 
ซึ่งตามเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย 7 หมวดคุณภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ดังภาพแสดงกรอบแนวคิด ดังนี้  
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ภาพกรอบแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การประเมินตนเองและเตรียมพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการผู้สูงอายุ 
 

 ขั้นตอนการเข้าสู่มาตรฐาน 

 ผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่สนใจพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุสามารถท าการประเมินตนเอง และเตรียมความ
พร้อมก่อนขอรับรองมาตรฐานฯ ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ไม่พบในองค์กร 
 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

ผู้สูงอาย ุ
 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ มี 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การบริหาร
จัดการองค์กร (มี 2 เกณฑ ์12 ตัวชี้วัด) หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ (มี 2 เกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด) หมวด 3 การ

1. การบริหารจัดการ
องค์กร 

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

3. การมุ่งเน้น
ลูกค้าและ
การตลาด 

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร 

6. การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

7. ผลลัพธ์ 
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มุ่งเน้นลูกค้า (มี 2 เกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (มี 2 เกณฑ์ 7 
ตัวชี้วัด) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (มี 2 เกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด) หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (มี 2 
เกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด) และหมวด 7 ผลลัพธ์ (มี 4 เกณฑ)์  ซึ่งสามารถส ารวจและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ และสิ่งที่องค์กรมีหรือไม่มีตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  
 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร 
 
ในหมวดนี้ เป็นวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรหรือสถานประกอบการ ชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรสื่อสาร
กับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน 

 
1.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยผู้บริหาร 

1.1.1 องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ประกาศไว้ชัดเจน และน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานองค์กร 

 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 
3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย 1) เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)  เป้าหมายของ
องค์กรควรเป็นต าแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน  แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร 2) 
ต าแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche)  ต าแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด และ 3) 
ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จ 
 พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององค์กรที่จะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงานขององค์กรหรือบริษัทก็ได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าธุรกิจของ
องค์กร สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และสิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 

วิธีด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
กรณีที่มีแล้ว  ผู้ประกอบการควรท าการติดป้าย วิสัยทัศน์และพันธกิจในต าแหน่งที่เห็นได้

ชัดเจน ประชุมชี้แจงแนวทางของสถานประกอบการ สร้างความเข้าใจสื่อให้พนักงานได้รับทราบและน าสิ่ง
ที่ประกาศไว้ในพันธกิจมาใช้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าและการตกแต่งสถานที่  

กรณีไม่มี  ผู้ประกอบการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานประกอบการ เช่น หุ้นส่วน ลูกค้า เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน จัดรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าและการตกแต่งสถานที่ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้  ตัวอย่างเช่น 

วิสยัทัศน์: เป็นเลิศในกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุอย่ำงยั่งยืน  
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พันธกิจ: ให้บริกำรลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด และน ำองค์ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพ
มำให้บริกำรแบบมืออำชีพ 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
➢ แผนงานและหรือแผนกิจกรรมที่สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ       

1.1.2   ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายโดยผู้บริหารระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน  
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดยท าการทบทวนปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย

กับ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุ แล้วประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
➢ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ 
➢ ใบอนุญาตใช้อาคาร (ถ้ามี) 
➢ ใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
➢ เลขบัตรประตัวผู้เสียภาษีอากร  
➢ เลขบัญชีนายจ้าง 
➢ การขอลิขสิทธิ์การใช้ดนตรีในสถานประกอบการให้ถูกต้อง 
➢ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 

 
 1.1.3   ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน  

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรม จัดท ากฎระเบียบระบุข้อความขอบเขตการให้บริการไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ ไม่ให้บริการในทาง
ที่ผิดกฎหมาย พร้อมบทลงโทษที่ชัดเจน ประชุมเน้นย้ าถึงข้อก าหนดนี้ ซึ่งพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางใน
การท างานในปัจจุบัน และการก ากับการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ เช่น  

“ห้ำมพนักงำนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุหำกทรำบไล่ออกทันที”  
“ห้ำมใช้โทรศัพท์ในระหว่ำงท ำงำน” 
“ห้ำมเกี่ยวข้องกับยำเสพติด” 
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หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ภาพถ่ายและ/ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน   
➢ การสุ่มตรวจยาเสพติดและการค้าประเวณี 
➢ การยกย่องพนักงานที่ประพฤติตนเป็นคนดี  

          1.1.4   การสร้างการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคลกรโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดย การจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น 

1. จัดให้ผู้จัดการสถานประกอบการหรือได้รับอบรมเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์และตามหน่วยบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

2. จัดให้ผู้จัดการสถานประกอบการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน 

3. จัดกิจกรรมทบทวนและทดสอบความรู้ตามต าแหน่งงานต่างๆ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายการฝึกอบรมต่างๆ เช่น อบรมมารยาท การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ยกระดับฝีมือแรงงานระดับต่างๆ ฯลฯ 
➢  ภาพวีดีทัศน์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน             

 1.1.5   สร้างวัฒนธรรมการท างาน ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดย การจัดให้มีกิจกรรมที่ให้เกิดวัฒนธรรมการท างาน
และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและประเด็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องการปลูกฝังให้กับพนักงาน 
เช่น แนวคิดการท างานเป็นทีม รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง สอนงานพนักงานใหม่ การใช้วาจาสุภาพ ยิ้มทักทายและ
ส่งลูกค้า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5ส. สะสาง เป็นต้น 

2. มีประชุมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้  
3. ส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่เครื่องแบบและแต่งกายให้เรียบร้อยตลอดเวลาทีปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายกิจกรรมฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
➢ ตารางกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 1.1.6   สร้างการเกิดนวัตกรรมในองค์กรโดยผู้บริการระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน 
นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่  การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด

ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่า
ใหม่ๆ ของสินค้าและ บริการให้กับผู้บริโภค และสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ นวัตกรรมจึง
ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  1) 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  (Process 
Innovation) 3) นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) 4) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business 
model Innovation) ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการจัดให้มีนวัตกรรมใหม่เกิดข้ึนในองค์กรได้ ดังนี้  

1. ร่วมกับคนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอ่ืน (Suppler) คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ถุงชนิดพลาสติก ถุงประคบอุ่น 

2. จัดประกวดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากพนักงานใน สถาน
ประกอบการ เช่น อัตลักษณ์ของสถานประกอบการ หรือการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและญาติ 

3. ส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมต่างๆ  
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
➢ รายการบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของสถานประกอบการ 
➢ รางวัลการประกวดต่างๆ 

 1.1.7   องค์กรมีกระบวนการสร้างพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ 
วิธีด าเนินงาน 
ผู้บริหำร หมายถึงผู้ที่แบ่งงานให้ตามความสามารถของแต่ล่ะบุคคลและให้ค าแนะน าการ

ท างานนั้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกรอบการท างานของผู้บริหารประกอบด้วยการ
วางแผนงาน การจัดระบบ รับบุคคลเข้าท างาน ตัดสินใจและสั่งการ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ ประสานและติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดท ารายงานต่างๆ และก ากับ
การงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งในธุรกิจบริการผู้สูงอายุโดยทั่วไป ประกอบด้วยเจ้าของกิจการ 
ผู้จัดการสถานประกอบการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าพนักงาน ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ 
ดังนี้ 

1. มีการก าหนดแผนผังองค์กรที่ชัดเจน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามผังองค์กรที่
ก าหนดไว้ 

2. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีความก้าวในวิชาชีพ 
3. เพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ภาวะฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต การพลัดตกหกล้มใน

ผู้สูงอายุ และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
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4. ส่งทดสอบยกระดับต่างๆ  ที่สูงขึ้น เช่น ยกระดับฝีมือแรงงานระดับต่างๆ   
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ เอกสารการสมัครเรียนต่อ 
➢ ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
➢ ผลการฝึกอบรมและทดสอบต่างๆ 

 1.1.8   การพัฒนาผู้น าในอนาคตโดยผู้บริหารระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการพัฒนาผู้น าในอนาคตโดยผู้บริการระดับสูง ดังนี้ 
1. มีการระบุหน้าที่และเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ

หัวหน้าพนักงานไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน/บุคลากร 
2. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น  พนักงานขาด การตักเตือนพนักงาน การอนุญาตลา เป็นต้น 
3. ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าให้แก่ผู้น าในอนาคต เช่น การให้ผู้บรรยายและพาเยี่ยม

ชมสถานประกอบการในกรณีที่มีการขอศึกษาดูงาน หรือมีตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คู่มือพนักงาน และ/ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ ตารางมอบหมายงาน และภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาวะความเป็น

ผู้น า 
 1.1.9   กระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 

กระบวนกำรติดต่อสื่อสำร เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวส าคัญ
และการสื่อความคิด ความรู้สึกซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันกับบุคลากรระดับๆ ต่างๆ ใน
องค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวของงาน อิทธิพลของการสื่อสารส่งผลในการท าลายความสามัคคี หรือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่ง สื่อหรือช่องทาง และผู้รับ ในการสื่อสารท าได้โดย
ใช้สื่อหรือช่องทาง เช่น ค าพูด ข้อความ ภาพ และ เครื่องหมายต่าง ๆ อารมณ์และสีหน้า เป็นต้น 
ผู้ประกอบการสามารถจัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้ 

1. จัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร หรือ Organization Chart ที่ชัดเจน 
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2. จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานต้อนรับ อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การประชุมก่อนท างานในทุกเช้า (Morning brief) ประชุมประจ าสัปดาห์ ประชุมประ
เดือน และประชุมประปี  

3. จัดสร้างเครื่องมือสื่อสารระหว่างพนักงาน เช่น ไลน์กลุ่มระหว่างผู้บริหารและผู้จัดการ
และรองผู้จัดการ ระหว่างพนักงาน บัญชีรายชื่อพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ของพนักงาน  

4. จัดท าบอร์ด ติดประกาศ ข้อมูลที่ควรทราบในการท างาน  
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ รายงานการประชุม 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ ไลน์กลุ่ม บัญชีเลขหมายโทรศัพท์ 
➢ ภาพแสดงบอร์ด ติดประกาศต่างๆ  
➢ กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน 

 1.1.10 ความรับผิดชอบทางด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
  องค์กรมีวิธีการดูแลและรับผิดชอบด้านการเงิน และป้องกันการทุจริตในองค์กรได้
อย่างไร โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

วิธีด าเนินงาน   
1. มีระบบการลงนามยืนยันการให้บริการ ให้ลูกค้าลงนามก ากับพร้อมแจ้งจ านวนเงินใน

การ์ดสมาชิกลูกค้า 
2. ผู้จัดการบริการผู้สูงอายุตรวจทานข้อมูลและตรวจสอบในการ์ดสมาชิกกับสมุดบันทึก

การเข้ารับบริการของลูกค้า 
3. สมุดบันทึกการเข้ารับบริการรายวันจะระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ชื่อ เวลา 

รายการดูแล ยาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสริม จ านวนเงินช าระเงินสด เครดิต รายรับ รายจ่าย หรือโปรแกรมที่
ออกแบบให้มีความเหมาะสม  

4. มีระบบการจ่ายเงินพนักงานผ่านทางธนาคาร  
5. มีระบบการจ่ายเงินของลูกค้า (ผู้สูงอายุ) ผ่านทางธนาคาร  
6. มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ สมุดบันทึกการเข้ารับบริการรายวัน/รายเดือน 
➢ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นช่วยในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  
➢ บัญชีแสดงค่าแรงของพนักงาน 
➢ บัญชีการจ่ายเงินพนักงานผ่านทางธนาคาร 
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➢ บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง 
1.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการก ากบัดูแลองค์กร 

1.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
 องค์กรมีวิธีสร้างความโปรงใส่ในการด าเนินงานได้อย่างไร และมีหลักฐานที่สามารถตรว

สอบหรือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กร โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
1. ความโปร่งใสต่อหุ้นส่วน เช่น ระบุไว้ในแผนธุรกิจถึงแผนการคืนเงินทุนให้กับผู้ลง 

จ านวนเงินจริงที่สามารถคืนทุนให้กับผู้ร่วมลงทุน สามารถคืนได้มากจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ 
รายงานผลการประกอบการ รายงานงบเงิน 

2. ความโปร่งใสต่อลูกค้า เช่น มีสมุดบันทึกการเข้ารับบริการของลูกค้ารายวัน ป้ายบอก
ราคาที่ชัดเจน 

3. ความโปร่งใส่ต่อพนักงาน เช่น ระบบจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ตรวจสอบได้ ผ่านบัญชี
ธนาคาร ระบบการตรวจสอบการเข้างาน บันทึกการลงเวลาท างาน  

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แผนธุรกิจ 
➢ รายงานงบการเงิน 

 1.2.2   การสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  วิธีด าเนินงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งที่สามารถท าให้องค์กรมีความยั่งยืน เพื่อสร้าง
ชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็งและเป็นยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เน้นให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมที่การส่งเสริมให้บุคลากร มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน เช่น กิจกรรมท าความสะอาดร่วมกับชุมชน  

2. จัดเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนิน เช่น วิทยากรในโรงเรียนผู้สูงอายุ การ
เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมเกี ่ยวกับการบริจาคส ิ่งของต่างๆ เช่น การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ การส่งเสริมการเป็นผู้ให้  รวบรวมจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ประโยชน์หรือท าลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
➢ หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานต่างๆ  
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หมวดที่  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

ในหมวดนี้ กล่าวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินวิธีการในการจัดท ากลยุทธ์ ทั้ง
กระบวนการ วางแผน วิเคราะห์ และสร้างวัตถุประสงค์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร กระบวนการน าไป
ปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป  
2.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการจัดท ากลยุทธ์  

2.1.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมขององค์กร 
กำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์

ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การทุกกลยุทธ์ที่ก าหนด
ขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์การนั้น ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนทั่วไปที่เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการ
ด าเนินงานที่ท าให้งาน โครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น โดยผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

วิธีด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของสถาน

ประกอบการ และศึกษาข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น มีการศึกษาจากความต้องการ
ลูกค้าผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ สื่อโซเชียล เช่น ท ากลุ่มไลน์ให้กับญาติผู้สูงอายุ (ลูกค้า) สอบถาม
ลูกค้าของพนักงาน ตัวแทนจ าหน่าย นโยบายภาครัฐ  

2. ประชุมความคิดเห็นจากพนักงานต่างๆ เพ่ือก าหนดกลุยทธ์ร่วมกัน เปิดร่วมแสดง
ความเห็น ขอความเห็น พูดคุยต่อยอดปรับใช้ในการท างานจริง  ตัวอย่างเช่น  
 1) ให้บริกำรด้วยควำมอบอุ่นคล้ำยบ้ำน: ตกแต่งสถำนที่เหมือนบ้ำน ให้บริกำรแบบ
กันเอง  
 2) สร้ำงควำมโดดเด่นจำกกำรบริกำรที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย: ลูกค้ำสำมำรถปรับ
โปรแกรมกำรให้บริกำร ตำมสภำวะของร่ำงกำย 
 3) มีมำตรฐำนทุกขั้นตอน: พนักงำนทุกคนได้รับกำรทดสอบก่อนลงปฏิบัติงำน  

3. น าผลไปก าหนดในกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานหรือแผนการจัด
กิจกรรมภายในสถานประกอบการ   

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 2.1.2   กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ 
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วิธีด าเนินงาน 
ให้บุคคลากรมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่น 
จุดแข็ง (Strengths)  
S1: ท ำเลที่ตั้งของสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณชุมชน และเดินทำงสะดวก มี

สภำพแวดล้อมดี อยู่บริเวณชำนเมือง  
S2: ผู้บริหำรของบริกำรผู้สูงอำยุเป็นผู้มีประสบกำรณ์ เป็นวิทยำกรและควำมเชี่ยวชำญ

ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงดี  
S3: พนักงำนบริกำรผู้สูงอำยุเป็นพนักงำนที่มีทักษะ มีประสบกำรณ์กำรนวดที่เป็นแบบ

แผนมำตรฐำนกำรให้บริกำร/มำตรฐำนวิชำชีพ และเน้นกำรให้บริกำรที่อ่อนโยน เป็นมิตร และมีมำรยำท
ของ บุคลำกรผู้ให้บริกำร 

S4: กำรตกแต่งสถำนประกอบกำรที่มีเอกลักษณ์ คือ สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
เอ้ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมชำติ และตกแต่งสถำนที่ให้ดูสวยงำม  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1: ควำมสำมำรถในทักษะวิชำชีพให้บริกำร  
W2: จ ำนวนผู้ให้บริกำรและจ ำนวนห้องที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำมีไม่เพียงพอกับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ 
W3: พนักงำนมีอำยุเฉลี่ยค่อนข้ำงมำก/เข้ำ-ออก บ่อย 
โอกำส (opportunity)  
O1: ภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญและเห็นถึงคุณประโยชน์ จึงหันมำส่งเสริมอำชีพ

บริกำรผู้สูงอำยุ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรได้ควำมช่วยเหลือและและได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
มำกขึ้น  

O2: มีอุตสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ-และโรงเรียนสอน-ที่สำมำรถจะเชื่อมโยงกันได้  
O3: แนวโน้มควำมเครียดที่เพ่ิมสูงขึ้น กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกัน

อำกำรเจ็บป่วย และควำมนิยมในกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพมำกขึ้น  
อุปสรรค (Threats)  
T1: ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบธุรกิจ และกำรระมัดระวังในกำรจ่ำยของ

ลูกค้ำ ส่งผลให้จ ำนวนผู้มำรับบริกำรยิ่งน้อยหรือต่ ำลง 
T2: ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพเป็นจ ำนวนมำกหลำกหลำยรูปแบบ 

ท ำให้ลูกค้ำมีทำงเลือกมำกมำยในกำรใช้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพมำกขึ้น  
T3: กำรเปลี่ยนแปลงข้อและกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
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➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 2.1.3   การสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  หมายถึง สิ่งที่องค์กรหรือสถานประกอบการต้องการบรรลุ เช่น 

เดียวกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ โดยมักก าหนดเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือให้การติดตามการประเมินไปอย่างประ
สิทธภาพและประสิทธผล โดยทั่วไปมักมีการก าหนดตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลให้ชัดเจน การก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือคงไว้หรือท าให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจใน
ระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็น ตัวก าหนดทิศทางระยะยาว และเป็นแนวทางในการจัดสรรและ
ปรับการกระจายทรัพยากร 

วิธีด าเนินงาน 
ด าเนินการให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยจัดท า

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ไว้ในระดับต่างๆ เช่น ระดับองค์กร ระดับปฏิบัติการ เช่น   
“กลยุทธ์สร้ำงควำมโดดเด่นจำกกำรบริกำรที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย” 
“กลยุทธ์ขยำยพันธมิตรทำงกำรค้ำ เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร” 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
➢ รายการบริการใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ที่กับกลุยทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 
 2.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 2.2.1   การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ 

วิธีด าเนินงาน 
ให้มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการสถานประกอบการ บุคคลากรมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร แล้วน าข้อมูลไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ โดยอาจ
น ากรอบเครื่องมือ 5W1H มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนดังกล่าวได ้

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
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 2.2.2   กระบวนการน าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่จัดท าไปใช้ในองค์กร 
วิธีด าเนินงาน 
ในการสร้างนโยบายหรือแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้ภายใน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายในองค์  
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ โดยจัดประชุม ชี้แจง ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์เพ่ือให้พนักงาน
ต้อนรับ และพนักงานผู้ให้บริการได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ 
และวิธีการประเมินผลตามแผนดังกล่าว  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
➢ รายงานการประชุม 

  
หมวดที่  3  การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 

 
ในหมวดนี้การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้นลูกค้าในด้าน

ค้นคว้าความพอใจและไม่พอใจและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างของตนและคู่แข่งการ
จัดท าแนวทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการสร้างความ
ประทับใจ ตลอดจนการจัดการข้อเรียกร้องการบริการของลูกค้า 
 
3.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านลูกค้าและการตลาด  
 3.1.1   กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาด 

วิธีด าเนินงาน   
กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาดมีได้หลายวิธี เน้นว่าต้อง

ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ โดย 
1. มีการสอบถามลูกค้า ขณะมารับบริการโดยตรง 
2. ศึกษาข้อมูลถึงพฤติกรรมของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. มีแบบสอบถามพูดคุยกับลูกค้าทั้งแบบเห็นหน้า และการโทรศัพท์คุย 
4. เมื่อได้รับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า น ามาปรับใช้ในรูปแบบการออกแบบ 

package / การปรับสถานที่ในห้องเพ่ือรองรับการบริการในรูปแบบใหม่ๆ  โดยการสืบค้นข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ค าติดชมจากเว็บไซต์ต่างๆ  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี   
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➢ แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
➢ ของที่ระลึกแทนค าขอบคุณที่ประเมินแบบสอบถาม 

 3.1.2   กระบวนการค้นหาความพึงพอใจของลูกค้า 
วิธีด าเนินงาน 
ในการค้นหาความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ซึ่ง

แบบอาจจะแตกต่างกันระหว่างสอบถามลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรกและลูกค้าประจ า โดยทั่วไปสามารถ
ด าเนินการ โดย 

1. ลูกค้ารายใหม่สอบถามด้วยวาจาและกรอกแบบสอบถาม  ลูกค้าประจ ามีการพูดคุย
บ้างเป็นครั้งคราว เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมความร าคาญใจให้กับลูกค้า 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมประจ าเดือน จากการสอบถามพนักงานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมลูกค้า เพ่ือน ามาตั้งค าถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของลูกค้า ปรับแก้ไขให้ถูกต้องและ
กระชับ 

3. น าใบประเมินความพึงพอใจให้ลูกประเมินทุกครั้งหลังการรับบริการพร้อมมอบของ
ช าร่วยแทนค าขอบคุณในการสละเวลา  

4. ผู้จัดการจะท าการตรวสอบใบประเมินความพึงพอใจทุกวัน และบันทึกข้อร้องเรียน
ไว้ และแจ้งผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้อง  

5. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ลูกค้าไม่พอใจ และแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรฐานการ
บริการใหม ่
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี   

➢ แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
➢ รายงานบันทึกข้อร้องเรียน 
➢ มาตรฐานการบริการที่ปรับปรุงใหม่ 

 3.1.3   กระบวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า ของตนกับคู่แข่งขัน 
  วิธีด าเนินงาน 

ในเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ากับคู่แข่งขันสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่  
1. ค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสถานประกอบการ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าอ่ืนที่มีต่อการบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงกัน
จาก  

2. สอบถามจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการที่อ่ืน และเหตุผลที่มาใช้บริการ 
3. วิเคราะห์และประมวลผลความพึงพอใจ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายงานการประชุม 
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➢ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
➢ ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าตามเว็บบอร์ดต่างๆ 

 3.1.4   กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดยการเก็บข้อมูลลูกค้า รายการที่ชื่นชอบ สอบถาม
พนักงานผู้ให้บริการโดยตรง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ร่วมกัน ทดลองรายการบริการใหม่ และ
น าเสนอให้กับลูกค้า 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายงานการประชุมประจ าเดือน 
➢ รายการบริการที่ปรับปรุงใหม่ 

 3.1.5   กระบวนได้รับสารสนเทศเพื่อสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดย ได้มีการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับปัญหาและ
ความต้องการดูแลสุขภาพใหม่ๆ เช่น อาการท่ีพบบ่อย พฤติกรรมลูกค้า  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
➢ บทความเก่ียวกับการดูแลสุขภาพใหม่ๆ 

 
3.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านความผูกพันของลูกค้า 
 3.2.1   กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าของ
องค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
  ในสร้างการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าขององค์กร
ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดย 

1. จัดท าคู่มือพนักงานระบุถึงขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าไว้ชัดเจน ทดสอบพนักงานการ
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

2. น าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า  
3. จัดท าบัญชีสมาชิก และจดจ าชื่อและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 
4. ลูกค้าเก่าที่อยู่มายาวนาน จะมีแจกของช าร่วยช่วงปีใหม่ หรือ ส่วนลดในวันเกิด 

เทศกาลส าคัญ ตรุษจีน วาเลนไทน์ ปีใหม่ คริสต์มาส สงกรานต์ เป็นต้น 
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5. จัดมุมพักผ่อนส าหรับผู้ติดตาม เช่น บุตร ภรรยา หรือสามี  
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ คู่มือพนักงาน 
➢ บัญชีสมาชิก 
➢ รายการโปรโมชั่น หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 

 3.2.2   กระบวนการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้า 
วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุม ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติกับลูกค้า ย้ าเตือนพนักงานให้ยิ้มด้วยรูปแบบของ

ป้าย / บอร์ดในองค์กร  
2. ให้บริการเสริมตามเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ ปีใหม่ คริสต์มาส 

สงกรานต์ เป็นต้น  
3. สร้างความประทับใจด้วยการก ากับให้พนักงานบริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทุกคน

คือลูกค้าคนพิเศษ ผู้สูงอายุเปรียบเหมือนญาติผู้ใหญ่ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ โปรโมชั่น และ/ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ 

 3.2.3   กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน 

1. รับข้อร้องเรียนโดยตรงผ่านพนักงาน หรือ ทางโทรศัพท์ หรือทางด้าน Social media 
อีเมล์ เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. วิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดแนวทางการแก้ไข 
3. ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 
4. แจ้งผลการแก้ไข และแจ้งกลับไปยังลูกค้าท่ีร้องเรียน  
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แบบประเมินความพึงพอใจ 
➢ แบบบันทึกข้อร้องเรียน 
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หมวดที่  4 เกณฑ์คุณภาพ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 

ในหมวดนี้ เป็นการประเมินว่าองค์กรมีวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผล
ทบทวนข้อมูลมาใช้เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
4.1  เกณฑ์คุณภาพ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร 
 4.1.1   การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาน
ขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 
  เมื่อผู้ประกอบการได้มีการก าหนดกลยุทธ์ไว้แล้ว สามารถก าหนดตัววัดผลจากกลยุทธ์ที่
สร้างไว้ อาจใช้จ าแนกระบบการวัดออกเป็นด้านต่างๆ เช่น  

1. ด้ำนกำรเงิน รายได้ที่เพ่ิมข้ึน ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ฯลฯ 
2. ด้ำนลูกค้ำ ปริมาณลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ข้อร้องเรียนลดลง ฯลฯ 
3. ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน อัตราการสายลามาขาด ผลการประเมินประจ าปี ฯลฯ 
4. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต จ านวนพนักงานที่ได้รับการยกระดับฝีมือ ผลการ

อบรม ฯลฯ 
5. ด้ำนบุคลำกร คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการลาออกลดลง ความพึงพอใของพนักงาน 

ฯลฯ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ รายงานผลในแต่ละด้าน 

 4.1.2   การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน 
  วิธีด าเนินงาน 

เมื่อผู้ประกอบการได้มีการก าหนดกลยุทธ์ไว้แล้ว ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถท าได้ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรเงิน รายได้ที่เพ่ิมข้ึน ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ฯลฯ 
2. ด้ำนลูกค้ำ ปริมาณลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ข้อร้องเรียนลดลง ฯลฯ 
3. ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน อัตราการสายลามาขาด ผลการประเมินประจ าปี ฯลฯ 
4. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต จ านวนพนักงานที่ได้รับการยกระดับฝีมือ ผลการ

อบรม ฯลฯ 



41 
 

5. ด้ำนบุคลำกร คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการลาออกลดลง ความพึงพอใของพนักงาน 
ฯลฯ 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ รายงานผลในแต่ละด้าน 

 4.2.2   ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงการด าเนินการ  
  วิธีด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการสามารถในสามารถด าเนินการในทุกส่วนตามหลักการวงจรคุณภาพ หรือ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-Check -Act (PDCA) คือ วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนหาวิธีแก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่า แก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็นาไปใช้  

กรณีตัวอย่ำง ทีไ่ด้รับข้อมูลข้อควรระวังในกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
- Plan มีกำรร่วมกันวำงแผน เพ่ือทบทวนสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
- Do ปรับกำรดูแลที่ลดควำมเสี่ยงจำกกำรบำดเจ็บ 
- Check คอยติดตำมผล 
- Act น ำองค์ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ให้พนักงำนทรำบโดย  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ รายงานการประชุม 
➢ ขั้นตอนการด าเนินงาน / วิธีปฏิบัติงานใหม่ 

 4.2.3   ระบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน  
  วิธีด าเนินงาน   

1. จัดท าแผนงานด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานประจ าปี โดยให้โอกาส
แก่พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม   

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของพนักงาน ทดแทนในกรณีท่ีขาดรายได้ 

3. เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ของกลุ่มต่างๆ ในสายวิชาชีพเดียวกัน 
4. การเดินทางไปร่วมศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ 
5. น าผลการศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรมภายนอก แจ้งแก่ที่ประชุมพนักงานที่ไม่ได้เข้า

ร่วม 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ ภาพกิจกรรมผู้บริหารร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง 
➢ ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 4.2.4   ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร  
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  วิธีด าเนินงาน   
1. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน เช่น ท่าที่ควรหลีกเลี่ยง วิธีการ

บริการให้ประทับใจ   
2. ประชุมเพ่ือจัดท าระบบการดูแลมาตรฐาน บริการต้อนรับแบบมาตรฐาน ขั้นตอนการ

จัดการข้อร้องเรียน 
3. จัดท าคู่มือพนักงานเป็นแนวทางในการท างาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จน

สามารถน าไปก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ได้ 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ ภาพกิจกรรมการอบรม/การประชุม 
 4.2.5   ระบบการคัดเลือกเพื่อความม่ันใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  
  วิธีด าเนินงาน   
  1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล 

2. ก าหนดทางเลือกการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน FB Fan Page / Website / Line/ 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารจัดการ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ภาพหน้าเพจ FB Fan Page / Website / Line 
➢ โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารจัดการ Waree program 

 
หมวดที่  5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

  
 ในหมวดนี้ เป็นการประเมินเกี่ยวกับวีธีการบริการจัดการบุคลากร ทั้งการประเมินความต้องการ     
ขีดความสามารถ อัตราก าลัง วิธีการได้มา สิทธิประโยชน์ที่จัดให้ วิธีการสร้างความผูกพันและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
5.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อมของบุคคลกร  
 5.1.1   การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการประเมินความต้องการและขีดความสามารถและอัตราบุคลกร ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปริมาณลูกค้าในช่วงเวลาให้บริการต่างๆ เช่น วันธรรมดา วันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และช่วงเวลารับบริการ 

2. วางแผนจัดพนักงานจากจ านวนลูกค้า  
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3. เพ่ิมพนักงาน Part Time ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ท าให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ
ให้บริการลูกค้า ซึ่งพนักงาน Part Time จะมีการท าสัญญาระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ แผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร 
➢ ตารางแผนการปฏิบัติงาน 

 5.1.2   การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 

ในสรรหา ว่าจ้างด้าน บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

กำรสรรหำและว่ำจ้ำง 
1. ก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการรับ เช่น พนักงานที่มใีบผ่านการอบรม

ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
2. ติดต่อกับสถาบันหรือโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรโดยตรง การให้ทุนการศึกษา 
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสถานประกอบการ หรือประกาศในเว็บไซต์หรือ Social 

media ต่างๆ  
4. การสรรหาต าแหน่งหัวหน้างาน เน้นการสรรหาจากภายในองค์กรก่อนเพ่ือสร้างขวัญ

และก าลังให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 
กำรรักษำบุคลำกร 
1. ก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามจ านวนปีหรือตามประสบการณ์ในการท างาน 
2. มีการจัดให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) โดยการเลื่อนขึ้นหรือต าแหน่ง

งาน  
3. การจัดรางวัลพิเศษ และการส่งเสริมความภาคภูมิใจ 
4. จัดสวัสดิการ จัดกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน เยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือการจัดงานศพของพ่อ

แม่หรือญาติชิดของพนักงาน ฯลฯ 
5. มีห้องพักพนักงาน หรือเงินช่วยพิเศษค่าที่พัก 
6. ให้โอกาสในการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน (ข้ันตอนการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน)  
➢ หนังสือความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับโรงเรียนหรือสถาบันผลิต

บุคลากร 
➢ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
➢ ประกาศคุณสมบัติต่างๆ 
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➢ ภาพประกอบและตารางกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน 
➢  

5.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านความผูกพันของบุคคลากร  
 5.2.1   กระบวนการค้นหาองค์ประกอบในการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
  วิธีด าเนินงาน   

1. ในการประชุม จะมีการให้เปิดโอกาสพูดในสิ่งที่พนักงานต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานในการท างาน การสื่อสารความต้องการของพนักงานผ่านทาง กล่องความคิดเห็น และ
รวบรวมจากการประชุมพนักงานประจ าเดือน 

2. สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เช่น ความกระตือรือร้นในการท างาน  
3. สอบถามเหตุผลจากพนักงานที่ลาออก  
4. การส ารวจความพึงพอใจของพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม 
5. มีการพูดความในใจที่อยากบอก ความประทับในเพ่ือนร่วมงานในการประชุมวาระ

ต่างๆ   
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ รายงานการประชุมและภาพกิจกรรมการประชุม 
➢ ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 

 5.2.2  การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 
  วิธีด าเนินงาน   

1. ก าหนดค่านิยมขององค์กร เช่น “ลูกค้ำทุกท่ำน คือคนส ำคัญของเรำ” “บริกำรด้วย
จำกใจ ผ่ำนสมองและสู่สองมือ” หรือปลูกฝังเรื่องของความเป็นอาวุโสในองค์กร เน้น ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
3. ให้พนักงานก าหนดข้อตกลงร่วมกัน สร้างกติการ่วมจากกลุ่ม 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ประกาศนโยบายการบริหารงานขององค์กร 
➢ กติการ่วมกันของพนักงาน 

 5.2.3   ระบบความประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
   ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย 
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  1. ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานและส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขในการ่ท างาน ยังประโยชน์ให้กับองค์กรและ
ประเทศชาติต่อไป 
  2. ประเมินความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านบรรยากาศการท างาน การ
สนับสนุนการท างาน การบริหารและค่าตอบแทน และมีปรับปรุงตามข้อเสนอ 

3. ประเมินผลลัพธ์จากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการสายลามาขาด ระดับความสุขของ
พนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การเอาใจใส่ในการท างาน ฯลฯ   
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ รายงานการประชุม 
➢ ภาพกิจกรรมปรับปรุงต่างๆ ตามข้อเสนอของพนักงาน 
➢ รายงานตามผลลัพธ์ความผูกพันและความพึงพอใจ 

 5.2.4   การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้พนักงานมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตลอดจนการเรียนรู้จากองค์กรภายนอก เช่น การฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และ
น าความรู้มาเผยแพร่ภายในสถานประกอบการส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. มีการทบทวนต าราต่างๆให้เป็นปัจจุบันประจ าทุกปี เนื่องจากมีข้อมูลใหม่ๆจากความ
ต้องการของลูกค้าและความรู้ใหม่ๆ เช่น ข้อควรระวังในหรืออาการบาดเจ็บที่พบได้ และจัดฝึกอบรม 
ทดสอบให้กับพนักงาน โดยมีประวัติการฝึกอบรม และ ผลคะแนนการอบรมในแต่ละครั้ง 

3. ส่งเสริมให้พนักงานมีการริเริ่มสร้างสรรค์โดยการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือ
บริการใหม ่

4. ผู้บริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้จัดการและรองผู้จัดการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

5. สนับสนุนให้ผู้จัดการมีการท าโครงการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆด้านบริหารจัดการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ ภาพกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในห้องพักของพนักงาน 
➢ คู่มือ/ ต าราการปฏิบัติงานใหม่ 

 5.2.5   การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ 
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  วิธีด าเนินงาน   
1. ก าหนดให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ (Career path) การเลื่อนต าแหน่ง

ของพนักงานในองค์กร 
2. วางแผนผลักดันผู้ช่วย ให้มีความรู้เพ่ือสามารถท างานแทนได้ 
3. ต าแหน่งงาน Part Time พัฒนาทักษะการให้บริการเป็นหลัก 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายงานการประชุม 
➢ แผนอัตราก าลัง 
➢ แฟ้มพนักงานและ Career path 

 

หมวดที ่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 
 

ในหมวดนี้  เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ในด้านค้นหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มเวลา การจัดท าแนวทางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ความพร้อมและความปลอดภัยในการด าเนินงาน และ
การเติบโตขององค์กรในอนาคต 
 
6.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านระบบงาน  
 6.1.1   กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้
บริการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท าขึ้นมา 
  วิธีด าเนินงาน  
  ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การ
บริการการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการขององค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท าขึ้นมา  ด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
2. ผู้จัดการหรือหัวหน้าพนักงานหรือการสุ่มการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับด้วยการ

ส่งคนที่รู้จักเข้าใช้ 
3. จัดตารางทดสอบฝีมือและรายการบริการต่างๆ เป็นระยะๆ 
4. จัดท า Care plan รายบุคคล 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงาน Job Description 
➢ ตารางทดสอบฝีมือ 
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➢ รายงานผลการสุ่มการปฏิบัติงาน 
➢ Care plan report 

 6.1.2 กระบวนการท างานด้านการบริหารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อการจัดเตียงในห้อง 
2. ก าหนดตารางเวรการเดินตรวจความเรียบร้อย 
3. มีการจัดเวรของพนักงานผู้ให้บริการ เติมสบู่ แชมพู สบู่เหลวล้างมือ และตรวจตรา

ห้องก่อน ก่อนเริ่มงานทุกวัน 
4. มีตารางซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น เครื่องปรับอากาศ ไส้กรองน้ า  
5. กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. 
6. จัดท าระบบก าจัดของเสียและขยะที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การให้บริการ การรักษาความลับ 
การบันทึกการดูแล  

➢ ตารางปฏิบัติงานบ ารุงรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม 
  6.1.3 กระบวนการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการ
ให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าระบบ first in first out ระบบที่สามารถระบุวันหมดอายุ 
2. ระบบเดินตรวจความเรียบร้อย 
3. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ มี อย. / มีใบ MSDS ของ

ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
4. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) 
5. จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
6. ระบบควบคุมสินค้า การแยกผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ และติดป้ายให้ง่ายต่อการหยิบ

ใช้ 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
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➢ รายการผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด 
6.1.4   กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการ

ลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า  
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งขณะทดลองงาน ขณะปฏิบัติงานการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละครั้ง และการประเมินผลปฏิบัติงานทุกสิ้นปี 

2. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น เงินรางวัล การ

ปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ คู่มือพนักงาน 
➢ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 
➢ ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลผู้มีผลการประเมินตามเกณฑ์ 

6.1.5   กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการ
ให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการ
ลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือพนักงาน เพ่ิมเติมการแนะน าการแก้ไขปัญหาระหว่างการ
ปฎิบิติงาน 

2. ประชุมโดยให้พนักงานไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน 
3. จัดการทดสอบฝีมือประจ าปีในพนักงานต าแหน่งต่างๆ  
4. ประมวลและวิเคราะห์ผลข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงบริการ 

  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คู่มือในการด าเนินงานต่างๆ เช่น คู่มือการบริหารจัดการ คู่มือการให้บริการ ฯลฯ 
➢ ผลการทดสอบประจ าปี 
➢ ประมวลผลข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
 

6.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านกระบวนการท างาน  
 6.2.1   กระบวนการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า 
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  วิธีด าเนินงาน  
ในการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถ

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าระบบบัญชีและแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการซ่อมบ ารุง 
2. จัดท าทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน 
4. จัดท าป้ายอธิบายขั้นตอนการให้บริการแต่ละบริการ สัดส่วนในการผสม และอุปกรณ์

ที่ต้องใช้ ในห้องเตรียมผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดการผิดพลาด  
5. จดัท าวิดีทัศน์สาธิตการปฏิบัติงาน 
6. จัดท ามีตารางท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองน้า และการซ่อมอุปกรณ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
7. จัดท าระบบควบคุมสินค้างคงคลัง 
8. มีระบบการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนต่ า เช่น เฟชบุ๊ค อินตราแกรม ไลน์ 

We chat  
9. จัดให้มีนโยบายรณรงค์การประหยัด เช่น ป้ายเตือน การใช้กระดาษรีไซเคิล เปลี่ยนใช้

หลอดประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ คู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ  
➢ ป้ายรณรงค์ ภาพกิจกรรม 
➢ ตารางบ ารุงรักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ 

 6.2.2   กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะความฉุกเฉินของการ
ด าเนินงาน 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะความฉุกเฉินของการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. มีระบบคัดกรองสุขภาพก่อนการรับบริการ 
3. มีป้ายติดเตือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อน  
4. มีแผนผังในอาคาร /ถังดับเพลิง /ประตูทางออกฉุกเฉิน 
5. มีกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่เหมาะสม 
6. มีป้ายหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
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➢ ป้ายรณรงค์ 
➢ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
➢ แผนผังพ้ืนที่ภายในและภายนอกสปา 
➢ ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย เอกสารและคู่มือที่เก่ียวข้อง 

6.2.3   กระบวนการควบคุมการให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน  

ในการควบคุมการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

1) มีถังดับเพลิง, แผนผัง Emergency Exit Map และ ระบบ Fire Alarm คู ่
2) มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
3) มีระบบการจัดการฝึกอบรม และการทดสอบฝีมือภายในประจ าปี  
4) มีการส่งพนักงานไปร่วมฝึกอบรม กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ 

เอกชน  
2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน  

1) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมี อย. หรือ เลขจดแจ้งมาใช้กับ
ลูกค้า  

2) มีระบบ first in, first out 
3) น าปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียน และความคิดเห็นพนักงานในการปฏิบัติงาน

มาแก้ไข 
4) จัดท าคู่มือต่างๆ และวิดีทัศน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานนวดให้เป็นปัจจุบัน  
5) มีป้ายคัดกรองความปลอดภัยของลูกค้าก่อนการรับบริการ  
6) มีเครื่องวัดความดัน มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ก าหนด  
7) มีคู่มือการแนะน าลูกค้า เกดิเกิดภาวะต่างๆ  

3. ด้ำนกำรตลำด  
1) เลือกการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงกลุ่มลูกค้า  
2) มีการเก็บข้อมูลและประเมินผลเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาดที่เลือกใช้ เช่น 

ลดการใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์  
4. ด้ำนกำรเงิน  

1) มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงิน  
2) มีการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การประกอบการกับงบประมาณ  

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢   ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารการคัดกรอง 
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➢ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ  
➢ เอกสารแนะน าลูกค้า 

 6.2.4   กระบวนการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลกรในระดับต่างๆ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดับต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานระดับต่างๆ ในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

2. เปิดโอกาสให้ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ สัมภาษณ์พนักงานที่มาสมัครงาน และร่วม
ตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงาน 

3. ส่งเสริมให้ผู้จัดการ หัวหน้าพนักงานและ พนักงานผู้ฝึกสอน มีส่วนในการน า เสนอ
องค์กรเมื่อมีสื่อหรือองค์กรต่างๆ มาเยี่ยมสถานประกอบการ 

4. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้จัดการ 

5. ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ ท าบุญวัน
สงกรานต์ การท ากิจกรรมเพื่อสังคม และการนิมนต์พระให้ผู้สูงอายุใส่บาตร 

6. เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน หรือการประกวดแข่งขัน
ต่างๆ เช่น เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอาย ุมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

7. มีการประชุมตอนเช้า สอบถามรับฟังความเห็นในการปฏิบัติการ ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยรับฟังจากพนักงานในแต่ละวัน 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพกิจกรรมการประชุม 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ ตัวอย่างขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ 

 6.2.5   กระบวนการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตในธุรกิจ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตในธุรกิจ  ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่ง OR Code มาช่วยในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวให้แก่สถานประกอบการมากยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรม และทดสอบอย่างต่อเนื่อง 
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3. ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม ง่ายต่อการปฏิบัติการ และคงเอกลักษณ์ของสถาน
ประกอบการ มีการออกแบบบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า 

4. เพ่ิมความสามารถในการท างานขององค์กร จะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในพนักงานทุกระดับ  

5. เข้าร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรม สมาคม ต่างๆ โครงการ DBD สร้าง
ความสุขในการท างานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการระบุการด าเนินงานไว้ในแผนธุรกิจ เมื่อองค์กรมีประสบการณ์และความพร้อมที่
มากขึ้น จะปรับสู่การให้บริการของรูปแบบ  เช่น ขยายพ้ืนที่การให้บริการ ปรับบริการให้ครบวงจร ขยาย
สาขา และเฟรนไชน์ 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ  
➢ แผนปฏิบัติการ 

 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

 
ในหมวดนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ส าคัญขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า 

ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านการเงิน 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า  
เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานของ

องค์กร 
 

7.2 ผลลพัธ์ด้านบุคลากร 
เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในองค์กร 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ  
เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดข้ึนจากการประเมินกระบวนการให้บริการขององค์กรโดย

ลูกค้า 
 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการเงิน  
เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรในด้านผลการด าเนินงานขององค์กรด้านการเงิน  
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วิธีการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 

ในการวัดคุณภาพจะเป็นไปตามระบบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องมีโดยพิจารณา
จากหลักฐานประกอบหรือจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ถึงแนวทางหรือความตระหนักถึงความส าคัญใน
เกณฑ์ในข้อนั้นๆ ซึ่งต้องถูกประเมินในลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ใน
การวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do   คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และแสดงถึงการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 

เมื่อธุรกิจบริการผู้สูงอายุท าการให้คะแนนระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้
ในแต่ละข้อให้ตรงกับข้อเท็จจริงกับการด าเนินงานของตนซึ่งโดยในแต่ละข้อของเกณฑ์คุณภาพจะมีการ
อธิบายระดับคะแนนที่สัมพันธ์กับลักษณะการบริหารงานของธุรกิจแบบเป็นหลักการวิธีการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) โดยคะแนนจะเรียงจากไม่มีคะแนน คือ “0” ไปถึงมากท่ีสุด 
“10” คะแนน โดยใช้แบบประเมินที่อยู่ด้านหลังของคู่มือในการประเมิน ซึ่งในการให้คะแนนลงในแบบ
ประเมินนั้นข้อย่อยแต่ละข้อจะมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ส าหรับข้อที่ไม่ได้ด าเนินการจะเท่ากับ 0 คะแนน 
(ไม่มีคะแนน) โดยคะแนนรวมสูงสุดของข้อเกณฑ์คุณภาพนั้นๆ จะเท่ากับ 5 คะแนน แต่ละระดับคะแนนมี
ความหมายดังนี้ : 

 คะแนนคุณภาพรวม 0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 
คะแนนคุณภาพรวม 1 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนในเรื่องนั้นๆ หรือสามารถบอกเล่าวิธีการ

ที่องค์กรด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ ได้ แต่ผลไม่เป็นระบบชัดเจน มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน  แทบไม่มี
หลักฐานปรากฏให้เห็นการน าวิธีการไปปฏิบัติ  ไม่ปรากฏหลักฐานการมีแนวคิดปรับปรุง มีการปรับปรุง
เมื่อเกิดปัญหา ไม่แสดงให้เห็นความสอดคล้องของวิธีการหรือตัวชี้วัดในระดับองค์กร แต่ละพ้ืนที่หรือ
หน่วยงานด าเนินการอย่างเป็นเอกเทศ  

คะแนนคุณภาพรวม 2 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนในเรื่องนั้นๆ หรือสามารถบอกเล่า
วิธีการที่องค์กรด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ ได้ มีหลักฐานหรือร่องรอยการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หรือจากสิ่งที่
บอกเล่าในเรื่องนั้นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพ การ
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ถ่ายทอดวิธีการสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีการแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วไป หรือ เริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง
แต่ยังไม่มีความสอดคล้องของเกณฑ์และตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพรวม 3 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพโดยมีหลักฐานหรือร่องรอย การทบทวนตรวจสอบ หรือ
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้หรือตามสิ่งที่บอกเล่า และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง เริ่มมีการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมบ้าง เริ่มมีความสอดคล้องของเกณฑ์และตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพรวม 4 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพดีแต่ยังไม่สมบูรณ์ มีวิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี มี
กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง  และไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือ
น าไปสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

คะแนนคุณภาพรวม 5 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพดีอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี มี
กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง  และไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือ
น าไปสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

 การวัดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ วัดโดยใช้แบบประเมิน
ตามที่ก าหนดไว้และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวมคะแนนและหาค่าร้อยละของคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ที่สังเกตได้  

1. ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

2. ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก จัดเป็นธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

3. ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการผู้สูงอายุ ต้องตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับรางวัลของกรมธุรกิจการค้า (DBD Wellness Service 
Award) 
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ภาคผนวก ก 
กฎหมายและเอกสารที่เกีย่วกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 

 
 
 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการสปา  อันได้แก่  บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบําบัดด้วยน้ํา

และการนวดร่างกายเป็นหลัก  ประกอบกับบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง  
เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือการอาบน้ํา  นวด  
หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ  
หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการบริหารจัดการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ทําหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดให้แตกต่างกัน  โดยคํานึงถึงประเภทและ 
ขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริการ
เพื่อสุขภาพ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหน่ึงเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต่อรัฐมนตรี   



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กําหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  ตลอดจน
การส่งเสริมบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มให้เข้าถึงและได้รับประโยชน์ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับ
จากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดําเนินการ 
(๕) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน 

 
 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากผู้อนุญาต 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีจะกําหนดโดยแยกใบอนุญาตตามประเภท  หรือขนาดของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องมีอายุ 
ไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๔) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

(๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๖) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และยังไม่พ้น

กําหนดสองปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ผู้มีอํานาจ

จัดการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอ

ดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้ย่ืนคําขอประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพรายปีตามอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้อนุญาต 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในหกเดือน
นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสิ้นสุดลง  เม่ือผู้รับอนุญาต 
(๑) ตาย  เว้นแต่ได้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๘  หรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล 
(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา  ๑๙ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  
หรือมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือวรรคสาม 

มาตรา ๑๗ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ให้กระทําได้  เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๑๓  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  ถ้ามิได้ย่ืนคําขอภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นสิ้นสุดลง 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งเป็นผู้ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
เข้าประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญาต  
ทั้งนี้  จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งไม่อนุญาต 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  
ให้ผู้อนุญาตมีคําสั่งอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

การขอรับโอนและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ  ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ  พร้อมทั้ง

ส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
เลิกประกอบกิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตพ้นจากความรับผิดที่มีตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการจากผู้อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง 

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 (๓) ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิด

เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

 (๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
 (๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการและยังไม่พ้นกําหนดหนึ่งปีนับถึง 

วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
มาตรา ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

ให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
การข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๑๗ 
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 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศ  หรือความผิด
เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  หรือความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ก่อนวันย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๔ ผู้รับอนุญาตต้องประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

มาตรา ๒๕ การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๒๖ มาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทใดต้องมีผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๒) จัดให้มีผู้ดําเนินการอยู่ประจําสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาทําการ  พร้อมทั้ง

แสดงชื่อผู้ดําเนินการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
(๓) จัดทําทะเบียนประวัติผู้ดําเนินการและผู้ให้บริการ   
(๔) รักษามาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
(๕) รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามมาตรา  ๒๒  เท่านั้นเข้าทํางานในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
(๖) ไม่โฆษณาเก่ียวกับการให้บริการเพื่อสุขภาพในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ข้อความโฆษณาอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ข) โอ้อวดสรรพคุณของการบริการเพื่อสุขภาพ  หรืออุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  อันเป็นส่วนประกอบในการให้บริการว่าสามารถบําบัด  รักษาหรือป้องกันโรคได้  หรือ 
ใช้ถ้อยคําอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 (ค) โฆษณาในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการให้บริการ
เพื่อสุขภาพ 

 (ง) โฆษณาที่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร 
(๗) ควบคุมดูแลมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัย

ในบริเวณใกล้เคียง 
(๘) ห้ามมิให้มีการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอื่นใดสําหรับให้ผู้ให้บริการแสดงตนเพื่อให้สามารถเลือก 

ผู้ให้บริการได้ 
(๙) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี  หรือมีการกระทําหรือบริการที่ขัด 

ต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๐) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจําหน่ายหรือเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๑) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๒) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวาย 

หรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทําการ 
(๑๓) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนําอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพ 
มาตรา ๒๙ ผู้ดําเนินการมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับบริการหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  และพัฒนาผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตามคู่มือที่จัดทําขึ้น 
(๒) ควบคุมดูแลการบริการ  อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐาน  

ถูกสุขลักษณะ  และใช้ได้อย่างปลอดภัย 
(๓) สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน  และคัดกรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม

แก่สุขภาพของผู้รับบริการ 
(๔) ควบคุมดูแลผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และควบคุมดูแล 

มิให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเวลาทํางาน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันมิให้ผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  
และบุคคลซึ่งทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ   

นอกจากหน้าที่ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)   
(๑๒)  และ  (๑๓)  ด้วย 

หมวด  ๔ 
การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต 

และการลบชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

มาตรา ๓๐ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการนี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  เม่ือผู้รับอนุญาต
ได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๑ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้ดําเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการน้ี  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  เม่ือผู้ดําเนินการได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้ดําเนินการซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๒ อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖) 
(๒) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓) 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) ผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๑  ก.  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๑  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕) 
(๕) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 
(๖) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑ 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  หากอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๑)  ให้สามารถ

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ต่อไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล  และปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ 
ผู้รับอนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้รับอนุญาต
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ให้บริการผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
กําหนดในมาตรา  ๒๓  ให้ผู้อนุญาตลบชื่อผู้ให้บริการนั้นออกจากทะเบียน 

มาตรา ๓๔ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  และคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  
ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการทราบ  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึงให้นําหมวดว่าด้วยการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบ

หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เก็บอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการให้บริการเพื่อสุขภาพ 

ในปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) ยึดหรืออายัดอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ตลอดจนภาชนะบรรจุ   

หีบห่อ  ฉลาก  และเอกสารกํากับ  และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิด 

(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  ผู้ให้บริการ  หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๓๘ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ให้โอนใบอนุญาต  
หรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ  ให้ผู้ขออนุญาต  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต   
หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การไม่ออกใบอนุญาต  การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  การไม่ให้โอนใบอนุญาต  หรือการไม่รับขึ้นทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการ  ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาต  ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียน  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน 

มาตรา ๔๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  ให้ปลัดกระทรวง
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว   
ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”   
“กิจการสปา”  “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม”  หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความใน  (๓)  ของบทนิยามคําว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  ในมาตรา  ๓  หรือคําอื่นใด
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ในประการที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
โดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
มาตรา ๔๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓)  หรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ผู้ประกอบกิจการ  ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการในสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ 
เพื่อเสริมสวยที่ได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวย  มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๐๙  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ  หรือคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้ประกอบกิจการ  ดําเนินการ  หรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากผู้อนุญาต  แล้วแต่กรณี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
      
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ ฉบับละ   ๑,๕๐๐ บาท 
 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตประเภทและขนาดนั้น ๆ  แต่ละฉบับ 
 
(๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
(๕) การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต คร้ังละ  ๕๐๐ บาท 
 
(๖) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 รายปี      ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก  และเป็นกิจการที่ได้รับความเช่ือมั่น 
จากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน  จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกํากับดูแลการดําเนินกิจการน้ีเป็นการเฉพาะ  ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการจํานวนมากขาดความรู้และทักษะในการประกอบกิจการ  และการให้บริการของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ  ร่างกาย  หรือจิตใจ
ของผู้รับบริการ  ประกอบกับมีผู้ใช้คําว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพ่ือประกอบกิจการแฝงอย่างอ่ืนอันส่ง 
ผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
สมควรมีกฎหมายที่กํากับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพข้ึนเป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้ 
การดําเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



การขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

 
ในกรณีที่มีการด าเนินงานเป็นรูปแบบ สถานพยาบาล ต้องมีการขออนุญาตในรูปแบบ

สถานพยาบาลตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 โดยยื่นค าขอและแจ้ง
เป็นหนังสือ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

 
ในการประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุขององค์กรของภาคธุรกิจนั้น หากผู้ประกอบกิจการ

ด าเนินธุรกจิในรูปแบบของสถานพยาบาลก็จะถูกควบคุม ก ากับ ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข  
ในกรณีที่สถานรับดูแลผู้สูงอายุมิได้ประกอบกิจการในรูปแบบของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2551 ก็ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ ไม่ต้องขออนุญาตด าเนินกิจการ 

การด าเนินธุรกิจในประเภทกิจการรายเดียว ประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะ
ด าเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาหรือส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านพัก หรือด าเนินธุรกิจในลักษณะรับ
ผู้สูงอายุมาดูแลยังสถานรับดูแลผู้ประกอบการก็ตาม การด าเนินธุรกิจก็สามารถกระท าได้ทันที  

การประกอบกิจการในประเภทของนิติบุคคล การด าเนินธุรกิจนั้นเพียงด าเนินการขอจดทะเบียน
ในรูปนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ก็สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ทันทีเช่นกัน 

ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการประกอบธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ จึงยังไม่มี
หน่วยงานใดมีอ านาจหน้าที่หลัก หรือมีอ านาจที่เฉพาะในการควบคุม ก ากับ ดูแล การท าธุรกิจ 

ในการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ มีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจสถาน
ประกอบการรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติแตกต่างกันไป 

1) กระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ มีเพียงหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุเท่านั้น มิได้มีในส่วนการ
ด าเนินการควบคุม ดูแล การท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุแต่อย่างใด 

2) กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
มีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการบริการสุขภาพ 

ส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานพยาบาลและจรรยาบรรณผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  



 
 

ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการควบคุมการท าธุรกิจประเภทสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็น
ผู้อนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตในการประกอบกิจการการตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาล และจรรยาบรรณของผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ฉะนั้นในการประกอบกิจการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับกิจการที่จดทะเบียนในรูป
สถานพยาบาลก็จะอยู่ในความควบคุม ดูแลของกองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการควบคุม ก ากับ ดูแลนี้มิได้เป็นการควบคุม โดยเหตุว่าเป็นการด าเนินกิจการ
ของสถานรับดูแลผู้สูงอายุ แต่การควบคุม ก ากับ ดูแลดังกล่าวก็ด้วยเนื่องจากการเป็นสถานพยาบาล ทั้งนี้ 
โดยอาศัยอ านาจตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น ดังนั้นสถานรับดูแลผู้สูงอายุที่มิได้ประกอบ
กิจการในลักษณะของสถานพยาบาล ก็จะไม่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข 

4) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
มิได้มีหน้าที่หลักในการควบคุม ดูแลการท าธุรกิจสถานรับดูแลผู้สูงอายุ 
มาตรา ๖๑  “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็น

ความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไข เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวเพ่ือพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภค  จัดให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการ
ตราและการบังคับใช้กฎหมาย และให้ความเห็นในการ ก าหนดมาตรการต่าง ๆเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย” 

5) กองบังคับการสืบสวนสอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านความม่ันคง และป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมน 
ท้องถิ่น และสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในด้านวิชาชีพ ด้านความมั่นคง การ
ป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย  

การเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เข้าไปสอดส่อง 
ตรวจสอบสถานประกอบการรับดูแลผู้อายุที่ถูกผู้บริโภคหรือผู้เสียหายร้องเรียน 

6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมการท าธุรกิจ  มีอ านาจหน้าที่ในการจด

ทะเบียนการประกอบธุรกิจและในการเข้าไปตรวจสอบการท าธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่จัดตั้งท าธุรกิจใน
รูปนิติบุคคลทุกรายต้องไปจดขอทะเบียนการท าธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน และเพิกถอนชื่อทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น แต่ไม่มีหน้าที่ในการเข้า
ไปควบคุม ตรวจสอบ ดูแลธุรกิจ 
 



 
 

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
หลักฐานที่ต้องใช้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ

ผู้ขอใบอนุญาต) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ

บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบ

กิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือส าเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 
7. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง) 
8. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งแต่ 100 ถึง 10,000 บาท (แล้วแต่ประเภทและขนาดกิจการ)  

 หมายเหตุ 
- กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นแบบ อภ.3 พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเก้าสิบวันก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นค าขอต่อใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมร้อย
ละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

- กรณีขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร ต้องยื่นแบบ อภ.4 
-  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นแบบ อภ.6 

ภายใน 15 วัน 
- กรณีโอนการด าเนินกิจการ ต้องยื่นแบบ อภ.8 
- กรณีแจ้งเลิกกิจการ ต้องยื่นแบบ อภ.9 ก่อนถึงก าหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ



แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 
ค ำชี้แจง โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงขององค์กรของท่านมากท่ีสุด เพียง 1 ข้อ  
 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง (รวม 50x1=50 คะแนน) 
1.1.1  องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ท่ีประกาศไว้ชัดเจน 

และน ามาใช้เป็นแนวทาง การด าเนินงานองค์กร 
      

1.1.2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรโดย
ผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.3 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กร
โดยผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.4 การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคลากร
โดยผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.5 การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ท่ีส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีให้แก่บุคลากรโดยผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.6 การสร้างให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมขึ้นในองค์กร โดย
ผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.7 องค์กรมีกระบวนการพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างการด าเนินงานทางองค์กร 

      

1.1.8 การพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง       
1.1.9 กระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร       
1.1.10 ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
      

1.2  เกณฑ์คุณภาพด้านการก ากับดูแลองค์กร (รวม 10x1=10 คะแนน) 
1.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร       
1.2.2 การสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม       

คะแนนรวมหมวดที่ 1  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 12   

 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (12  ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 60 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 1 คือ 1 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 1 (60 คะแนน คูณ น้ าหนัก 1 = 60) 

 



 
 

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
2.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ (รวม 15x2=30 คะแนน) 

2.1.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ท่ีเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์
องค์กร 

      

2.1.3 การสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์         
2.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (รวม 10x2=20 คะแนน) 

2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรท่ีสอดคล้องกับแผน
เชิงกลยุทธ ์

      

2.2.2 กระบวนการน าแผนปฏิบัติการท่ีจัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กร       
คะแนนรวมหมวดที่ 2 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 10   
 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (5 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 25 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 2 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 2 (25 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 50) 
 
  



 
 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
3.1 เกณฑ์คุณภาพเสียงของลูกค้า (รวม 25x2=50 คะแนน) 

3.1.1 กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาด       
3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า       
3.1.3 กระบวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจและ 

ไม่ความพึงพอใจของลูกค้าของตนกับคู่แข่งขัน 
      

3.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

      

3.1.5 กระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด 

      

3.2  เกณฑ์คุณภาพด้านความผูกพันของลูกค้า (รวม 15x2=30 คะแนน) 
3.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ 

และรักษาลูกค้าเก่าขององค์กร 
      

3.2.2 กระบวนการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจกับ
ลูกค้า 

      

3.2.3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า       
คะแนนรวมหมวดที่ 3 (80 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 16   
 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (8 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 40 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 3 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 3 (40 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 80) 
  



 
 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
4.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (รวม 15x2=30 คะแนน) 

4.1.1 การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานท่ีส าคัญและสอดคล้อง
กับทิศทางด าเนินงานขององค์กร 

      

4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

      

4.1.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน       
4.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวม 20x2=40 คะแนน) 

4.2.1 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตจากผลการ
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 

      

4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

      

4.2.3 ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร       
4.2.4 ระบบการคัดเลือกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กร 
      

คะแนนรวมหมวดที่ 4 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 14   

 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (7 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 35 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 4 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 4 (35 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 70) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร (รวม 25x2=50 คะแนน) 

5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร   

      

5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร       
5.1.3 การจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรท่ีเอื้อต่อผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขององค์กร   
      

5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อผลการ
ด าเนินงานท่ีดีของบุคลากร 

      

5.1.5 นโยบายด้านสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากร   

      

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (รวม 25x2=50 คะแนน) 
5.2.1 กระบวนการค้นหาองค์กรประกอบในการสร้างความผูกพัน

กับบุคลากร 
      

5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 

      

5.2.4 ระบบการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

      

5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ       
5.2.7 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร       

คะแนนรวมหมวดที่ 5 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 20   

 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (10 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 50 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 5 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 5 (50 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 100) 
  



 
 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
6.1 เกณฑ์คุณภาพด้านระบบงาน (รวม 25x2=50 คะแนน) 

6.1.1 กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการ
ต้อนรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการขององค์กรเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีองค์กรจัดท ากระบวนการท างานน้ันขึ้นมา 

      

6.1.2 กระบวนการด้านการบริหารจัดการสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 

      

6.1.3 กระบวนการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 

      

6.1.4 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 

      

6.1.5 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า  

      

6.2 เกณฑ์คุณภาพด้านกระบวนการท างาน (รวม 25x2=50 คะแนน) 
6.2.1 กระบวนการควบคุมต้นทุน ของการด าเนินงานด้านการ

ให้บริการลูกค้า  
      

6.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อ
สภาวะฉุกเฉินของการด าเนินงาน 

      

6.2.3 กระบวนการควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้า       
6.2.4 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ระดับต่างๆ 
      

6.2.5 กระบวนการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตใน
ธุรกิจ 

      

คะแนนรวมหมวดที่ 6 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 20   

 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (10 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 50 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 6 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 6 (50 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 100) 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
7.1 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า                  
7.2 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร                    
7.3 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ              
7.4 ผลลัพธ์ด้านการเงิน                     

คะแนนรวมหมวดที่ 7  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
คิดเป็นร้อยละ 8   

 
หมายเหตุ :  1. ตัวชี้วัด ข้อละ 5 คะแนน (4 ตัวชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 20 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดท่ี 7 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดท่ี 7 (20 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 40) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แนวการปฏิบัติงานพื้นฐานในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 



แบบประเมินคัดกรอง ADL 

 
แบบประเมิน ADL การจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน(  

Barthel   Activities  of  Daily  Living :ADL) 
 
ค าจ ากัดความ 
        การจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ   กรมอนำมัย   กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับภำคีเครือข่ำยและผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ประยุกต์
จากเกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  ADL index) ซึ่งมี
คะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้ 
        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1  ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุม่ตดิสังคม) มผีลรวมคะแนน ADL   ตัง้แต่  
12  คะแนนขึ้นไป 
         ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง      ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)       มีผลรวมคะแนน ADL  อยู่
ในช่วง  5 – 11 คะแนน 
        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวม
คะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน 
 

ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel   ADL  index) 

 
1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรยีมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า) 
 0. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให ้
 1. ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ใหห้รือตัดเป็นเล็กๆ ไว้ล่วงหน้า 
 2.  ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกต ิ
2. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24 -  28 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา) 
 0. ต้องการความช่วยเหลือ 
 1. ท าเองได้ (รวมทั้งที่ท าได้เองถ้าเตรียมอุปกรณไ์ว้ให้) 
3. Transfer (ลุกนั่งจากท่ีนอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี) 
 0. ไม่สามารถน่ังได้ (น่ังแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น 
 1. ต้องการความช่วยเหลืออยา่งมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรอืมีทักษะ 1 คน หรือใช้คน 

            ทั่วไป 2  คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได ้
 2.  ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ท าตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรอืต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย 
 3.  ท าได้เอง 
4. Toilet use (ใช้ห้องน้ า) 



 
 

 0.  ช่วยตัวเองไม่ได ้
 1.  ท าเองได้บ้าง (อยา่งน้อยท าความสะอาดตัวเองไดห้ลังจากเสร็จธรุะ) แตต่้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง 
 2.  ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ท าความสะอาดไดเ้รียบร้อยหลังจากเสร็จธรุะ  
                   ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรยีบร้อย) 
5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน) 
 0.  เคลื่อนที่ไปไหนไมไ่ด ้
 1.  ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให)้ และจะต้องเข้าออกมมุห้อง 
                   หรือประตูได ้
 2.  เดินหรือเคลื่อนที่โดยมคีนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ท าตาม หรือต้องใหค้วามสนใจดูแลเพื่อความปลอดภยั 
 3.  เดินหรือเคลื่อนที่ไดเ้อง 
6. Dressing (การสวมใสเ่สื้อผ้า) 
 0.  ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย 
 1.  ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ท่ีเหลือต้องมีคนช่วย 
 2.  ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดมุ รูดซบิ หรือใช้เสื้อผา้ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกไ็ด้) 
7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ช้ัน) 
 0.  ไม่สามารถท าได ้
 1.  ต้องการคนช่วย 
 2.  ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย) 
8. Bathing (การอาบน้ า) 
 0.  ต้องมีคนช่วยหรือท าให้ 
 1.  อาบน้ าเองได้ 
9. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) 
 0.  กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ 
 1.  กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์) 
 2.  กลั้นได้เป็นปกต ิ
10.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผา่นมา) 
 0.  กลั้นไม่ได้ หรือใสส่ายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้ 
 1.  กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง) 
 2.  กลั้นได้เป็นปกต ิ
 
  



 
 

มาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 

 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิ และภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท ามาตรฐาน

สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์  ดังนี ้
1. มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
2. มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ โดยมีฟัน 4 คู่สบ 
3. มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ / หรือรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
4. สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ตามอัตภาพ 
5. ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

 
มำตรฐำนผู้สูงอำยุมีสุขภำพอนำมัยที่พึงประสงค์ 

1. มีสุขภำพกำยและจิตใจดีตำมที่พึงประสงค์ 
     1.1 มีสุขภาพกายท่ีพึงประสงค์ คือปราศจากประวัติและอาการของโรคต่างๆ ดังนี้ 
           1.1.1 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

➢ หัวใจขาดเลือด 
➢ โรคมะเร็ง 
➢ โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน 
➢ โรคข้อเสื่อม 
➢ โรคเอดส์ 
➢ วัณโรค 

           1.1.2 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา 
➢ ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้ ให้อยู่ในเกณฑ์ 

                  ต่ ากว่า 140/90 mmHg 
➢ ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ให้อยู่ 

              ในระดับไม่เกิน 125 mg 
  1.2 มีสุขภาพจิตที่พึงประสงค์   
   1.2.1   มผีลการประเมินตามแบบคดักรองดัชนีวดัสุขภาพจติคนไทย TMHI – 15  ไม่น้อยกว่า 44 
คะแนน 

1.2.2 สุขภาพจิตดไีม่มภีาวะซมึเศร้า 
  
2. มีฟันที่ใช้งำนได้อย่ำงน้อย 20 ซ่ี โดยมีฟัน 4 คู่สบ 

       ฟันที่ใช้งานได้ คือฟันท่ีอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ และไม่ได้เป็นโรคจนไม่สามารถเก็บรักษาได้ ได้แก่ 
      1. ตัวฟันต้องไม่เหลือน้อยจนไม่สามรถบูรณะใช้การได้ 



 
 

      2. ฟันต้องไม่ผุลุกลามทะลุโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถรักษาคลองรากฟันได้ 
      3. ฟันต้องไม่โยกจากโรคปริทันต์จนเก็บรักษาไว้ไม่ได้ 
 

3. ดัชนีมวลกำย / หรือรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
     นิยาม ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วน ผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 
ปีขึ้นไป ทุกคนสามารถกระท าได้ด้วยตนเองโดยการชั่งน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเมตร และน ามาค านวณหา
ดัชนีมวลกาย 
 

น้ าหนักตัวเป็นกิโลกรมั 
(ส่วนสูงเป็นเมตร)2 

    ดังนั้นดัชนีมวลกายจึงมีหน่วยเป็นกิโลกรมั / ตารางเมตร (กก. /ม2) 
 
     ค่าปกต ิ
     จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับ อัตราตายโดยทราบว่าผู้มีค่าดัชนีมวลกาย > 
25.0 กก. /ม2 หรือต่ ากว่า 18.5 กก. /ม2 มีอัตราตายสูงกว่าผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กก. /ม2 ดังนั้น  จึงได้มีการใช้เกณฑ์
ดังนี้เพื่อประเมินภาวะพลังงานท่ีสะสมไว้ในร่างกายของผู้ใหญ่ทุกอายุท้ังเพศชาย และเพศหญิง ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การแบ่งระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย 

ค่าดัชนีมวลกาย (กก. /ม2) ภาวะน้ าหนักตัว 
น้อยกว่า 18.5 น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์
18.5 – 22.9 ปกติ 
23.0 – 24.9 น้ าหนักเกิน 
25.0 – 29.9 โรคอ้วน 
มากกว่า 30 โรคอ้วนอันตราย 

 
    การวัดเส้นรอบเอว หรือเส้นรอบพุง (โดยทั่วไปจะวัดรอบเอว ตรงสะดือพอดี) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการก่อ
โรค ผู้ชายต้องมีเส้นรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร และผู้หญิงน้อยกว่า 80 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบเอวใหญ่เกินกว่าค่า
ดังกล่าวนี้แล้วก็จะมีความเสีย่งต่อการเกิดโรคตา่งๆ นั้นสูงข้ึน 
 
ตารางที่ 2 เส้นรอบเอวของคนอ้วนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ดี 

ชาย หญิง 
ตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ข้ึนไป ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ข้ึนไป 

 
 



 
 

วิธีการวัดเส้นรอบเอว 
      1. อยู่ในท่ายืน 
      2. ใช้สายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ 
      3. วัดในช่วงหายใจออก (ท้องแฟบ) โดยให้สายวัดแนบกับล าตัว ไมร่ัดแน่น และให้ระดับสายตาวัดที่วัด
รอบเอววางอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน 
 

4. ผู้สูงอำยุสำมำรถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ตำมอัตภำพ 
      • ปฏิบัติภารกิจประจ าวันได้ 
       • สามารถเดินทางไปนอกบ้านด้วยตนเองตามทีต่้องการได้อย่างถูกต้อง 
       • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามอตัภาพ 
 

5. ออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน 
      • ออกก าลังกายเป็นประจ า แบบคอ่ยเป็นค่อยไปไม่หักโหม ครั้งละ 15 – 30 นาที 
     
  



 
 

เคร่ืองมือคัดกรอง ข้อเข่ำเสื่อม 

  
แบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford Knee Score) โปรดเลือกหัวข้อที่ตรงกับอาการที่

เกิดขึ้นกับตัวท่านมากท่ีสุดในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา 
 
1.ให้ท่านบรรยายลักษณะอาการเจ็บปวดเข่าของท่าน? 

 ไม่มีอาการปวดเข่า  

 อาการปวดลึกๆที่เข่าเล็กน้อย เฉพาะเวลาขยับตัวหรืออยู่ในบางท่าเท่าน้ัน  

 หลังใช้งานนาน อาการปวดเข่ามากข้ึน พักแล้วดีขึ้น เป็นๆหายๆ 

 อาการปวดเพิ่มมากขึ้น ปวดนานข้ึน 

 อยู่เฉยๆก็ปวดมาก ขยับไม่ได ้
2.ท่านมีปัญหาเร่ืองเข่าในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตัวเอง หรือไม่ เช่น การยืนอาบน้ าเป็นต้น? 

 ไม่มีปญัหา  

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด/ตึงขัดเล็กน้อย แต่น้อยมาก 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด/ตึงขัดเล็กน้อย บ่อยครั้ง 

 เริ่มมีปญัหา ท าด้วยความยากล าบาก 

 ไม่สามารถท าได้  
3.ท่านมีปัญหาเร่ืองเข่า เมื่อก้าวขึ้นลงรถ หรือรถประจ าทางหรือไม่? 

 ไม่มีอาการใดๆ 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดเล็กน้อย แต่ก้าวข้ึนลงได้ปกต ิ

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด ก้าวข้ึนลงได้ช้ากว่าปกต ิ

 มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด กา้วข้ึนลงได้ด้วยความล าบาก 

 ไม่สามารถท าได้  
4.ระยะเวลานานเท่าไรที่ท่านเดินได้มากที่สุดก่อนที่ท่านจะมีอาการปวดเข่า 

 เดินได้เกิน 1 ช่ัวโมง โดยไม่มีอาการอะไร 

 เดินได้ 16-60 นาที เริ่มมีอาการปวด 

 เดินได้เพียง 5-15 นาที เริ่มมีอาการปวด 

 เดินได้แค่รอบบ้านเท่านั้น เริ่มมีอาการปวด 

 ท าไม่ได้และเดินไมไ่หว  
5.หลังทานอาหารเสร็จ ในขณะที่ลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่ง เข่าของท่านมีอาการอย่างไร 

 ไม่มีอาการ 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดเล็กน้อย  

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดปานกลาง 

 มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด ลกุข้ึนยืนได้ด้วยความล าบาก 



 
 

 ปวดมาก ไมส่ามารถลุกขึ้นได ้
6.ท่านต้องเดินโยกตัว(เดินกระโผลกกระเผลก) เพราะอาการที่เกิดจากเข่าของท่าน หรือไม่? 

 ไม่เคย 

 ในช่วง 2-3 ก้าวแรก ท่ีออกเดินเท่าน้ัน 

 เป็นบางครั้ง 

 เป็นส่วนใหญ ่

 ตลอดเวลา 
7. ท่านสามารถนั่งลงคุกเข่าและลุกขึ้นได้หรือไม่? 

 ลุกได้ง่าย 

 ลุกได้ ล าบากเล็กน้อย 

 ลุกได้แต่ยากข้ึน 

 ลุกได้แต่ยากล าบากมาก 

 ลุกไมไ่หว 
8. ท่านเคยมีปัญหาปวดเข่าในขณะที่นอนตอนกลางคืนหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 ใน 1 เดือนมี 1-2 ครั้ง 

 บางคืน 

 ส่วนมาก 

 ทุกคืน 
9. ในขณะที่คุณท างาน/ท างานบ้าน ท่านมีอาการปวดเข่าหรือไม่ 

 ไม่ม ี

 น้อยมาก 

 บางครั้ง 

 ส่วนมาก 

 ตลอดเวลา 
10. ท่านเคยมีความรู้สึกว่าเข่าของท่านทรุดลงทันทีหรือหมดแรงทันทีจนตัวทรุดลง 

 ไม่เคย 

 ในช่วงแรกที่ก้าวเดิน เท่านั้น 

 บางครั้ง 

 ส่วนมาก 

 ตลอดเวลา 
11. ท่านสามารถไปซ้ือของใช้ต่างๆได้ด้วยตัวท่านเอง? 

 ได้เป็นปกต ิ

 ไปได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กน้อย 



 
 

 ไปได้ เริ่มมีอาการปวดเข่า/ตึงเข่ามากขึ้น 

 พอไปได้ แตด่้วยความยากล าบากมาก  

 ไปไมไหว 
12. ท่านสามารถเดินลงบันไดได้หรือไม่ 

 เดินลงได้ เป็นปกต ิ

 เดินลงได้ เริม่มีอาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กน้อย 

 เดินลงได้ เริม่มีอาการปวดเข่า/ตึงเข่ามากขึ้น 

 เดินลงได้ด้วยความยากล าบากมาก  

 เดินลงไม่ได ้
 
กำรให้คะแนนส ำหรับกำรประเมิน 

การให้คะแนนส าหรับการประเมิน 
คะแนนรวมท่ีได้ 0 ถึง 19 มีข้อบ่งช้ี: เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรง ควรรับการรักษาจากศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

กระดูกและข้อทันที. 
 

คะแนนรวมท่ีได้ 20 ถึง 29 มีข้อบ่งช้ี: มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง ควรปรึกษาศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
กระดูกและข้อเพื่อรับการตรวจรักษา เอกซเรย์ข้อเข่า และประเมินอาการของโรค 
 

คะแนนรวมท่ีได้ 30 ถึง 39 มีข้อบ่งช้ี: พบเริ่มมีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้รับค าแนะน าจากศัลยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญกระดูกและข้อเรื่องการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม การควบคุมน้ าหนักเพื่อ
ไม่ให้อ้วน หลีกเลี่ยงท่าหรือกิจกรรมที่จะท าให้เกิดอาการและความรุนแรงของโรคมากข้ึน 
และการประเมินระดับอาการของโรค 
 

คะแนนรวมท่ีได้ 40 ถึง 48 ยังไม่พบอาการผิดปกติ แต่ควรตรวจร่างกายเป็นประจ าทุกปี 
 

 
Reference for Score: Dawson J, Fitzpatrick R, Murray D, Carr A. 0uestionnaire on the  
                                perceptions of patients about total knee replacement. J Bone Joint  
                                Surg Br. 1998 Jan;80(1):63-9. 
ที่มา ; http://www.sukumvithospital.com/knee_score/ 
  



 
 

แบบประเมินข้อเข่ำเสื่อม 
รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

 
เคร่ืองมือประเมินผล 
 

1. แบบสอบถาม Modified WOMAC (Westerm Ontario and MacMaster University) ฉบับภาษาไทย 
แบบสอบถาม modified WOMAC ฉบับภาษาไทย เป็นการประเมินอาการของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ประกอบด้วย

ค าถาม 3 ส่วน คือ ค าถามระดับความปวด ระดับอาการข้อฝืด และระดับความสามารถในการใช้งานข้อ โปรดกรุณากา
เครื่องหมาย หรือวงกลมล้อมรอบตัวเลขให้ตรงกับอาการของท่านมากที่สุด 
 
ระดับความปวด (0 – 10) 

โดย 0 หมายถึงไม่ปวดเลย และ 10 หมายถึงปวดมากจนทนไม่ได ้
 
1. ปวดขณะเดิน 

0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ปวดเลย                                            ปวดมากจนทนไม่ได้ 

2. ปวดขณะขึ้นลงบนัได 
 0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 

ไม่ปวดเลย                                            ปวดมากจนทนไม่ได ้
3. ปวดข้อตอนกลางคืน 

0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ปวดเลย                                            ปวดมากจนทนไม่ได้ 

4. ปวดข้อขณะอยู่เฉยๆ 
  

0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ปวดเลย                                            ปวดมากจนทนไม่ได้ 

5. ปวดข้อขณะยืนลงน ้าหนัก (ขาข้างนั้นรับน ้าหนกัตัว) 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ปวดเลย                                            ปวดมากจนทนไม่ได ้

 
 
 
 
 



 
 

ระดับอาการข้อฝืด, ข้อยึด (0–10 ) 
โดย 0 หมายถึงไม่มีอาการฝืดเลย และ 10 หมายถึง มีอาการฝืดมากที่สุด 
 
1. ข้อฝืดช่วงเช้า (ขณะตื่นนอน) 

 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ฝดืเลย                                                     ฝืดมากท่ีสุด 

2. ข้อฝืดในช่วงระหว่างวัน 
 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ไม่ฝดืเลย                                                     ฝืดมากท่ีสุด 
 

ระดับความสามารถในการใช้งานข้อ (0 – 10) 
โดย 0 หมายถึงไม่มีอาการฝืดเลย และ 10 หมายถึง ไมส่ามารถท ากจิกรรมนั้น ๆ ได ้
1. การลงบันได 

0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

2. การขึ้น บันได 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 

ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 
3. การลุกยืนจากท่านั่ง 

 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

4. การยืน 
 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

5. การเดินบนพืน้ ราบ 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

6. การขึน้ ลงรถยนต์ 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 



 
 

7. การไปซ้ือ ของนอกบ้าน หรือการไปจ่ายตลาด 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากทีสุ่ด (ไมส่ามารถท าได้) 

8. การใส่กางเกง 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

9. การลุกจากเตียง 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

10. การถอดกางเกง 
 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

11. การเข้าออกจากห้องอาบน ้า 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

12. การนั่ง 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

13. การเข้า-ออกจากส้วม 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

14. การท างานบ้านหนักๆ 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 

15. การท างานบ้านเบาๆ 
0      1      2       3     4     5      6      7      8      9      10 
ท าได้ดมีาก                             เป็นปัญหามากท่ีสุด (ไมส่ามารถท าได้) 
 

“WOMACVA 3.01 Index for Thailand. Copyright© 2006 Nicholas Bellamy. All Rights Reserved”  
ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
 
 
ค ำอธิบำย 



 
 

Thai version of Western Ontario and McMaster University (WOMAC) เป็นแบบประเมินที่นิยมใช้วัด
ผลการรักษาข้อเข่า ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนยิ่งมาก บ่งถึงอาการปวดมาก ตึง
มาก ใช้งานข้อได้น้อยมิติทั้ง สามส่วนประกอบด้วย 

1. อาการปวดข้อ (pain dimension) 
2. อาการข้อฝืด ข้อตึง (stiffness dimension) 
3. การใช้งานข้อ (function dimension) 

 
อำกำรปวดข้อ (Pain dimension) มี 5 ข้อย่อย 

จะสอบถามอาการปวดข้อของท่านในอิริยาบถต่าง ๆ โดยคะแนนยิ่งมาก บ่งถึงอาการปวดมาก (คะแนน 0 หมายถึง
ไม่ปวดเลย คะแนน 10 หมายถึงปวดมากจนทนไม่ได้) 
 

1. ปวดข้อเข่าขณะเดิน ในอิริยาบถเดินบนพื้น เรียบ เช่น เดินในห้างสรรพสินค้า ท่านมีอาการปวดเข่ามากน้อย
เพียงไร? 

2. ปวดข้อเข่าขณะขึ้นลงบันได ภายหลังท่านขึน้ ลงบันได 1 ชัน้ ท่านมีอาการปวดเข่ามากน้อยเพียงไร? หาก
อาการปวดไม่เท่ากันในขณะขึ้น หรือลงบันได ให้บันทึกในส่วนท่ีมีอาการปวดมากกว่า 

3. ปวดข้อเข่าตอนกลางคืน ในช่วงกลางคืน ท่านมีอาการปวดเข่าที่รบกวนการนอนหรือไม ่
4. ปวดข้อเข่าขณะพัก ในอิริยาบถท่ีพักการใช้งานข้อ หรือขณะนั่งเฉย ๆ ไม่ยืน ไม่เดิน ท่านมีอาการปวดเข่ามาก

น้อยเพียงไร? 
5. ปวดข้อเข่าขณะยืนลงน ้าหนัก ท่านมีอาการปวดเข่ามากน้อยเพยีงไร หากท่านยืนลงน า้ หนักขาข้างที่ปวด โดย

ไม่มีการขยับข้อเข่าราช 
 

อำกำรข้อฝืด ข้อตึง (Stiffness dimension) มี 2 ข้อย่อย 
 จะสอบถามอาการข้อฝดื ยึดตึงของท่านในแต่ละช่วงของวัน โดยคะแนนยิ่งมาก บ่งถึงอาการฝืดมาก ตึงมาก 
(คะแนน 0 หมายถึงไมฝ่ืดเลย คะแนน 10 หมายถึงฝืดมากท่ีสดุ) 
 

1. ข้อฝืดช่วงเช้า (ขณะต่ืนนอน) ขณะตื่นนอนตอนเช้า ท่านสามารถขยับข้อเข่าได้ดีหรือไม่ ท่านรู้สึกว่าข้อเข่าตึง
มากน้อยเพียงไร? ถ้าฝืดมาก คะแนนยิ่งมาก ถ้าฝืดน้อย คะแนนก็จะน้อย 

2. ข้อฝืดในช่วงระหว่างวัน ในช่วงระหว่างวันที่ท่านท างาน หากท่านเปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ เช่น จากท่านั่งไปยืน 
หรือจากยืนไปเดิน เป็นต้น ท่านสามารถขยับข้อเข่าได้ดีหรือไม่ ท่านรู้สึกเหมือนมีกวายึดข้อเข่าไว้ หรือรู้สึกตึงมากน้อย
เพียงไร? ถ้าฝืดมาก ตึงมาก คะแนนยิ่งมาก ถ้าฝืดน้อย คะแนนก็จะน้อย 
 
(หมายหตุ บางรายจะมีอาการตึงมากตอนเช้า ในขณะที่บางรายรู้สึกตึงมากในระหว่างวัน) 
 
 



 
 

กำรใช้งำนข้อ (Function dimension) มี 15 ข้อย่อย 
จะสอบถามความสามารถในการใช้งานข้อของท่านในอิริยาบถต่าง ๆ โดยคะแนนยิ่งมาก บ่งถึงความสามารถน้อย 

แต่ถ้าท่านสามารถใช้งานข้อได้ดี คะแนนจะน้อย (คะแนน 0 หมายถึงเก่งท่ีสุด สามารถท าอิริยาบถนั้น ๆ ได้ดีมาก) 
 

1. การลงบันได ท่านมีความล าบากในการลงบันได ท่านสามารถท าได้คล่องแคล่วหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับวาม
สามารถในวัยหนุ่มสาวถ้าท าได้ดี คะแนนจะน้อย 

2. การขึ้นบันได ท่านมีความล าบากในการขึน้ บันได ท่านสามารถท าได้คล่องแคล่วหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับวาม
สามารถในวัยหนุ่มสาว ถ้าท าไดด้ี คะแนนจะน้อย  

3. การลุกยืนจากท่านั่ง ท่านมีความล าบากในขณะเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่ง (เก้าอี) ้ ไปยืน ท่านสามารถท าได้
คล่องแคล่วหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในวัยหนุ่มสาว 

4. การยืน ท่านมีความล าบากในการยืนหรือไม่? ท่านสามารถยืนได้นานหรือไม่? เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถ
ในวัยหนุ่มสาว ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 

5. การเดินบนพืน้ ราบ ท่านมีความล าบากในการเดินพืน้ เรียบ เช่น เดินในห้างสรรพสินค้าหรือไม่ ถ้าเดินได้ดี
คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 

6. การขึ้นลงรถยนต์ ท่านมีความล าบากในอิริยาบถขึน้ ลงจากรถยนต์หรือรถโดยสารมากน้อยเพียงไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับความสามารถในวัยหนุ่มสาว ถ้าขึน้ ลงคล่องแคล่ว คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก หาก
อาการปวดไม่เท่ากันในขณะขึน้ หรือลงรถยนต์หรือรถโดยสาร ให้บันทึกในส่วนท่ีมีอาการปวดมากกว่า 

7. การไปซ้ือของ ท่านสามารถไปตลาด หรือไปซเูปอร์มาเก็ต จับจา่ยใช้สอยไดเ้หมือนสมัยหนุม่สาวหรือไม่? ถ้าไป
ได้เหมือนเดมิ คะแนนจะน้อย แตถ่้าไปไมไ่ด้แล้วเพราะปวดข้อเข่า คะแนนจะมาก(หมายเหตุ คนที่ตอบว่าไมไ่ปแล้วเพราะไม่
จ าเป็นต้องไป ให้ถามว่าหากให้ไป สามารถไปได้ดีหรือไม่) 

8. การใส่กางเกง 
ท่านมีความล าบากในอิริยาบถใส่กางเกง (ช้ัน ในหรือช้ัน นอก)สามารถยืนใส่ได้ดีเหมือน เดิมหรือไม่ ? ถ้าท าได้ดี

เหมือนเดิม คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 
9. การลุกจากเตียง ท่านมีความล าบากในขณะเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนแล้วลุกขึ้น น่ัง ข้างเตียง หากท าได้

คล่องแคล่ว คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 
10. การถอดกางเกง ท่านมีความล าบากในการถอดกางเกง (ช้ัน ในหรือชัน นอก) สามารถยืนถอดได้ดีเหมือนเดิม

หรือไม่? หรือต้องนั่ง จึงจะถอดได้ ถ้าท าได้ดีเหมือนเดิม คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบากคะแนนจะมาก 
11. การอาบน ้าเอง ท่านมีความล าบากในการอาบน้ า หรือไม่? ต้องการคนช่วยอาบหรือไม่ ถ้าท าได้เอง คะแนนจะ

น้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 
12. การนั่ง ท่านมีความล าบากในการเปลีย่นอิริยาบถจากยืนลงนั่ง เก้าอ้ี(ไม่ใช่นั่ง พ้ืน) ท่านสามารถท าได้

คล่องแคล่วหรือไม่ ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 
13. การนั่งส้วม ท่านมีความล าบากในการนั่งส้วม (ส้วมที่ใช้ประจ า)หรือไม่? เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในวัย

หนุ่มสาว ถ้าลงนั่ง หรือลุกขึน้ จากโถล าบาก หรือทุลักทุเล คะแนนจะมาก หากอาการปวดไม่เท่ากันในขณะลงนั่ง หรือลุกขึน้ 
จากโถส้วม ให้บันทึกในส่วนท่ีมีอาการปวดมากกว่า 



 
 

14. การท างานบ้านหนัก ๆ ท่านมีความล าบากในการท างานบ้านหนัก ๆ เช่น ล้างห้องน้ า ล้างรถ รดต้นไม้ในสวน 
ถูบ้าน ดูดฝุ่นตัดหญ้า กวาดใบไม้ ยกหรือหิว้ ของหนัก เป็นต้น ท่านสามารถท าได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมหรือไม่ ? เมื่อ
เปรียบเทียบกับความสามารถในวัยหนุ่มสาว ถ้าท าได้ดี คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก 

15. การท างานบ้านเบา ๆ ท่านมีความล าบากในการท างานบ้านเบา ๆ เช่น ท ากับข้าว ล้างถ้วยจาน ปัดฝุ่น เช็ด
โต๊ะ จัดโต๊ะ เป็นต้น ท่านสามารถท าได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมหรือไม่? เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในวัยหนุ่มสาว ถ้าท า
ได้ดีมาก คะแนนจะน้อย ถ้ามีความล าบาก คะแนนจะมาก (หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ท ากิจกรรมในข้อค าถามข้างต้นแลว้
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามให้สอบถามความสามารถว่าหากให้ผู้ป่วยกระท ากิจกรรมนั้น ๆ ผู้ป่วยจะสามารถท าได้ดี
เพียงไร) 
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เคร่ืองมือ/ วิธีกำรคัดกรองสุขภำพจิตที่พึงประสงค ์

 
แบบสัมภำษณ์ดัชนชีี้วัดสุขภำพจิตคนไทยฉบับสั้น  

Thai Mental Health Indicator – 15 (TMHI – 15) 
 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่มี ข้อความตรงกับตั วท่านมากที่ สุด  และขอความร่ วมมือ 
 ตอบค าถามทุกข้อ  
 ค าถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านส ารวจตัวท่าน
เองและประเมินเหตุการณ์อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องค าตอบท่ีเป็นจริง
กับตัวท่านมากท่ีสุด โดยค าตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ  
 ไม่เลย  หมายถึง  ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ  
 เล็กน้อย  หมายถึง  เคยมี เหตุการณ์  อาการ ความรู้ สึ ก ในเรื่ องนั้ น  ๆ เพียง เล็กน้อย หรือ  
   เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย  
 มาก  หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ  มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ  มาก  
 มากที่สุด  หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วย 
  กับเรื่องน้ัน ๆ มากที่สุด 
 

ข้อ ค าถาม 
ไม่
เลย 

เล็ก 
น้อย 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ส่วนของผู้วิจัย 

1.  ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต     M1   
2.  ท่านรู้สึกสบายใจ     M2   
3.  ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน     M3   
4.  ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง     M4   
5.  ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์     M5   
6.  ท่านสามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข

(เมื่อมีปัญหา)  
    M6   

7.  ท่านมั่ น ใจว่ าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่ อมี
เหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น 

    M7   

8.  ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต 

    M8   

9.  ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์     M9    
10.  ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา     M10   
11.  ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส     M11   



 
 

ข้อ ค าถาม 
ไม่
เลย 

เล็ก 
น้อย 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ส่วนของผู้วิจัย 

12.  ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     M12   
13.  ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว     M13   
14.  หากท่านป่วยหนักท่านเช่ือว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็น

อย่างดี  
    M14   

15.  สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกผันต่อกัน     M15   
 

การให้คะแนนและการแปลผลค่าปกติ (norm)  ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (TMHI-15) การให้คะแนน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ  
 

1 2 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 

 
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 ไม่เลย = 1 คะแนน   เล็กน้อย  = 2 คะแนน  
 มาก = 3 คะแนน    มากที่สุด = 4 คะแนน 

 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 
 

3 4 5 
 
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 ไม่เลย = 4 คะแนน   เล็กน้อย  = 3 คะแนน  
 มาก= 2 คะแนน    มากที่สุด = 1 คะแนน 

 
การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ก าหนดดังนี้ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)  

  51-60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนท่ัวไป  
  44-50 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนท่ัวไป  
  43 คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไป 

ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น โดยขอรับบริการ
ปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่านได้  
 



 
 

แบบประเมินภำวะซึมเศร้ำโดย อสม.และคัดกรองภำวะซึมเศร้ำโดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

 
แนวทางการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) 
วัตถุประสงค์การใช้  เพื่อค้นหาผู้ที่มีแนวโนม้หรือเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซมึเศร้า 
กลุ่มเป้าหมาย            ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ผู้ใช้ : อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เง่ือนไขการใช้ 

1. ผู้ที่จะน าแบบคดักรอง 2Q ไปใช้ตอ้งผ่านการอบรมวิธีการใช้ 
2. หลังการคัดกรองต้องแจ้งผลการคดักรองและให้ความรู้เกีย่วกับโรคซึมเศรา้ 
3. ใช้คัดกรองเป็นรายบุคคล ไมค่วรใช้คัดกรองเป็นกลุ่ม เพราะถ้าใช้คัดกรองเป็นกลุม่รวมกันใหต้อบแบบคัดกรอง จะ

ท าให้ความแม่นย าในการคัดกรองน้อยลง 
ขั้นตอนการใช้ 

1. ช้ีแจงการคัดกรองโรคซึมเศร้าให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ ความส าคัญของการคัด
กรอง ดังตัวอย่างการชี้แจง 
 

“กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความส าคัญของสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็น
โรคที่เกิดจากสมองท างานผิดปกติ โรคนี้สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ หากทราบตั้งแต่เริ่มมีอาการ
แล้วได้รับการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ  

วันนี้ ดิฉัน.../ผม...ขออนุญาตท าการสัมภาษณ์ท่านเพื่อค้นหาอาการของโรคซึมเศร้าด้วยการถาม
อาการที่เกิดขึ้นในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าหากท่านอนุญาต จะเป็นประโยชน์ต่อการดุแลสุขภาพของ
ท่านอย่างมาก...ท่านยินดีให้สัมภาษณ์หรือไม่” 

2. กรณีที่ได้รับอนุญาต ก็ให้ใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย  2 ค าถาม (20) โดย เน้นกำรถำมถึงอำกำรที่เกิดขึ้น
ในช่วง 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำจนถึงวันที่สอบถำม  

3. ในขณะที่ถาม หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ า ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิ่ม แล้วให้ผู้ถูกถามตอบตามความ
เข้าใจของเขาเอง ถามตามแบบคัดกรองทีละข้อ โดยถามภาษาท้องถิ่นก่อน ยกเว้นไม่เข้าใจภาษาท้ องถิ่น โดย
พยายามถามให้ได้ค าตอบทุกข้อ ดังนี้ 



 
 

 
 

4. เมื่อไดค้ าตอบแล้วให้แปลผลดังนี ้
 

1) ถ้าค าตอบ ไม่มี ทั้ง 2 ค าถาม หมายถึง ปกต ิไม่เป็นโรคซึมเศร้าในขณะนี้  โดยให้แจ้งผลดังนี้  
“ผลจำกกำรสัมภำษณ์...ท่ำนไม่มีอำกำรส ำคัญของโรคซึมเศร้ำในขณะนี้ แต่ก็ควรสังเกตและเฝ้ำ
ระวังอำกำรของท่ำนเอง หำกมีอำกำรคล้ำยกับที่ถำมไปแล้ว ควรไปปรึกษำสถำนบริกำรสำธำรณสุข
ใกล้บ้ำน” 

2) ถ้าค าตอบ มี ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค าถามที่ 1 และ 2)  หมายถึง มีแนวโน้มที่จะเป็น
โรคซึมเศร้า  หรือมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  ให้แจ้งผลการคัดกรอง และให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า  

5. แนวทางการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยอสม. มีดังนี้ 

1) หลังคัดกรองเสร็จ ให้ประเมินความรู้เดิมของผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนว่า 
“ไม่ทรำบว่ำท่ำนรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ำหรือไม่” 

2) ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “เคย” ให้ถามต่อว่า “เท่าท่ีท่านทราบมา... โรคนี้เป็นอย่างไร”  หากผู้ถูกสัมภาษณ์
บอกได้ถูกต้อง ให้ช่ืนชมว่า มีความรู้ดีมาก แต่หากตอบไม่ถูกต้องให้เพิ่มเติมตามค าอธิบาย เช่นเดียวกับกรณีที่
ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่เคย” 

3) ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่เคย” ให้อธิบายว่า  
 

“โรคซึมเศร้ำ ไม่ใช่โรคจิตหรือวิกลจริต เป็นบ้ำ โรคซึมเศร้ำเป็นโรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของสมอง
อย่ำงหนึ่งที่ท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรซึมเศร้ำ ท้อแท้ สิ้นหวัง เบื่อไม่อยำกท ำอะไร เหนื่อยง่ำยไม่ค่อยมีแรง 
บำงรำยท ำงำนไม่ได้ หรือมีควำมคิดอยำกฆ่ำตัวตำย    



 
 

โรคนี้มีอำกำรเป็นๆหำยๆเร้ือรัง สำมำรถรักษำให้หำยได้ถ้ำตรวจพบแต่เนิ่นๆและรักษำถูกวิธีด้วยยำ
และจิตบ ำบัด ถ้ำมีอำกำรน้อยๆสำมำรถลดอำกำรได้ด้วยกำรออกก ำลังกำย” 

4) แจ้งผลการคัดกรอง โดยบอกผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า  
 “จำกกำรคัดกรองเบื้องต้น พบว่ำ ท่ำนมีโอกำสที่จะเป็นโรคซึมเศร้ำ...ท่ำนควรจะต้องไปรับกำรตรวจ
ประเมินอย่ำงละเอียดที่โรงพยำบำล ให้เร็วที่สุด ภำยใน 2 สัปดำห์ เพ่ือว่ำ ท่ำนจะได้รับกำรช่วยเหลือ
และรักษำแต่เนิ่นๆ ป้องกันไม่ให้ลุกลำมรุนแรงหรือเร้ือรัง” 

5) ตรวจสอบความเข้าใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์โดยการถาม  
 “จำกที่ฟังมำทั้งหมด ท่ำนมีควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกอย่ำงไร”  
 หรือ “ท่ำนคิดว่ำจะไปรับกำรตรวจประเมินโรคซึมเศร้ำอย่ำงละเอียดที่โรงพยำบำลหรือไม่ ....ไปที่ไหน..
อย่ำงไร” 

6) หากผู้ถูกสัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะไม่ไปรับการตรวจประเมิน ให้ส่งรายช่ือไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถาน
บริการใกล้บ้านโดยตรง เพื่อติดตามให้ได้รับการประเมิน อาการซึมเศร้าด้วย 90 ต่อไป 

7) รวบรวม และส่งผลการคัดกรองทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกรายที่ผล
การคัดกรองมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า(ตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อจากการสัมภาษณ์ด้วย 
20)  ควรได้รับการประเมินอาการซึมเศร้าด้วย 90 ภายใน 2 สัปดาห์ไม่เกิน 3 เดือน 

 
 
  



 
 

แบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9 ค ำถำม (90) 
 

วัตถุประสงค์การใช้  เพื่อช่วยการวินิจฉัยโรคและจ าแนกระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า 
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้สูงอายุท่ีมีแนวโนม้ป่วยเป็นโรคซมึเศร้า (มผีลบวกจากการคดักรอง) 
ผู้ใช้            พยาบาล/ นวก. / จพง. สาธารณสุขในโรงพยาบาล 
เง่ือนไขการใช้  

1. ผู้ที่จะน าแบบประเมิน 90 ไปใช้ต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้  

2. ประเมินด้วยการสัมภาษณ์เปน็รายบคุคล ให้ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสมัภาษณ์ ควร
ถามใหไ้ด้ค าตอบทลีะข้อ ถา้ไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ า ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิม่ ใหผู้้ถูกถามตอบตามความเขา้ใจของเขาเอง พยายามให้
ได้ค าตอบทุกข้อ จากนั้นรวมคะแนนแล้วแปรผลตามตารางแปรผล  

3. ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสม พร้อมให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิหรอืดูแลการรักษาในขั้นตอนตอ่ไป  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

 



 
 

   
 

 

 
 



 
 

แนวทางการตรวจสอบความพร้อมในการบริการด้านต่าง ๆ 
 

แบบสอบถามนี้สามารถใช้ตรวจสอบความพร้อมของสถานประการธุรกิจผู้สูงอายุ ใส่เครื่องหมาย ✓ 
ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ ด้านความปลอดภัย 
 อาคารมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระ และข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุ เช่น มีราวจับ 

มีทางลาดชัน (Ramp) ทุกพ้ืนที่ต่างระดับ 
 สถานบริบาลของท่านมีแนวทางการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ เช่น แยกขยะติดเชื้อ ผ้า

เปื้อน 
 สถานบริบาลของท่านมีวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความผิดพลาด หรือ อุบัติการณ์ เช่น มีการ

ซักซ้อมอพยพขนย้ายหากเกิดอัคคีภัย 
 สถานบริบาลของท่านมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 ห้องน้ าภายในสถานบริการผู้สูงอายุ มีราวจับ พ้ืนผิวห้องน้ าที่ไม่ลื่น 

 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวย ความสะดวก   
 สถานบริบาลของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถังออกซิเจน เครื่องวัดความดัน

โลหิต  
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการผู้สูงอายุ 

 สถานบริบาลของท่านมีระบบส ารองเครื่องมือ และวัสดุที่จ าเป็นพร้อมที่จะใช้ในการให้บริการได้
ตลอดเวลา 

 สถานบริบาลของท่านมีระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ และระบบตรวจสอบ เพื่อเตรียมเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 

 สถานบริบาลของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอส าหรับการให้บริการ เช่นรถเข็น อุปกรณ์ 
ช่วยพยุงตัวเดิน (3 ขา) 

 ภายในสถานบริบาลมีห้องรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน 
  ด้านบุคลากร  
 สถานบรบิาลของท่านมีการตรวจสอบประวัติบุคลากร 
 สถานบริบาลของท่านมีกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 สถานบริบาลของท่านมีอัตราส่วนระหว่างพยาบาล และผู้สูงอายุ เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่เกิน 1:25) 



 
 

 สถานบริบาลของท่านมีอัตราส่วนระหว่างผู้ช่วยดูแล และผู้สูงอายุ เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่เกิน 1:3) 
 สถานบริบาลของท่านมีการฝึกอบรมบุคลากร และกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะอย่างสม่ าเสมอ 

 ด้านกิจกรรม 
 สถานบริบาลของท่านมีกิจกรรมสื่อสารกับผู้สูงอายุและญาติ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้เข้าใจ

กระบวนการให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการพักอาศัย 
 ผู้สูงอายุแต่ละรายได้รับการประเมิน วางแผนบ าบัด ฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นระยะเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการด้านปัญหาสุขภาพ 
 สถานบริบาลของท่านมีตารางกิจกรรมออกก าลังกาย หรือกิจกรรมกายภาพบ าบัดให้แก่ผู้รับบริการ 

อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน 
 สถานบริบาลของท่านมีกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ 

วันส าคัญทางศาสนา 
 สถานบริบาลของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับญาติ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล

และพ่ึงพาตนเอง และอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างเหมาะสม (กิจกรรมเมื่อออก) 
 ด้านการบริหารจัดการ   
 หากได้รับค าร้องเรียน/ค าร้องทุกข์ จากผู้สูงอายุ หรือเจ้าหน้าที่ สถานบริบาลของท่านสามารถ

ด าเนินการแก้ไขตามค าร้องอย่างทันท่วงที  
 สถานบริบาลของท่านมีกลไกการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสาร  และการแก้ปัญหา 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 สถานบริบาลของท่านมีการวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังของผู้สูงอายุ หรือบุคคล/

หน่วยงานที่ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สถานบริบาลของท่านมีวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยสูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น การติดต่อประสานงานกับ

โรงพยาบาลหากผู้สูงอายุเจ็บป่วย หรือต้องการพบแพทย์ 
 สถานบริบาลของท่านมีระเบียบปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของผู้สูงอายุ 
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