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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ (Older person caregiver) หมายถึง
ผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือผูสูงอายุ และครอบครัว ในการดูแลผูสูงอายุใหดํารงชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย และมีคุณธรรม เพื่อใหผูสูงอายุมีความสุข ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ แบงออกเปน ๑ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และมีคุณธรรม
ในการทําหนาที่ชวยเหลือครอบครัวผูสูงอายุ ดูแ ลรับผิดชอบผูสูงอายุไดอยางถูกตอง และปลอดภัย
เพื่อผูสูงอายุมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะอยูในสังคมไดอยางมีสุขมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ขอ ๓ ขอ กํ าหนดทางวิ ช าการที่ ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูทั่วไป
(๑) ขอบเขตการทํางาน กฎหมายที่เกี่ยวของ และจริยธรรมของผูดูแล
(ก) สัญญาการจางงาน กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ
(ข) พินัยกรรม มรดก ผูบริบาล
(ค) ขอบเขต ความรับผิดชอบ จริยธรรม
(ง) การละเมิดสิทธิ และการกระทําทารุณกรรม
(๒) สภาพแวดลอม และความปลอดภัยในที่พักอาศัย
(ก) การปองกันอุบัตเิ หตุ การจัดวางสิ่งของ และเครื่องใช
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(ข) แสงสวาง และการถายเทอากาศ
(ค) การจัดสิ่งแวดลอมใหนาอยู สะอาด นาสนใจและปองกัน
การติดเชื้อ (รวมถึงการใชน้ํายาฆาเชื้ออยางเหมาะสม)
(๓) ยา
การเก็บรักษา และตรวจสอบวันหมดอายุ
๓.๑.๒ ความรูเฉพาะอาชีพ
(๑) ความตองการของผูสูงอายุ และการดูแลอยางรอบดาน
(ก) ดานรางกายและปญหาสุขภาพที่พบบอย
(ข) ดานจิตวิทยาสําหรับผูสูงอายุ และพฤติกรรม
ซึ่งประกอบดวยความจํา การประมวลขอมูล เหตุผล พฤติกรรมและอารมณ
(ค) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
(๒) โภชนาการ
(ก) อาหารและน้ําสําหรับผูสูงอายุ
(๑) ชนิด ประเภท ลักษณะ
(๒) ปริมาณในแตละมื้อ จํานวนมื้อ
(ข) การจัดเตรียม และประกอบอาหารเพื่อคุณคา
ของสารอาหาร
(๑) การจัดเตรียมอาหารเฉพาะโรคที่พบบอย
(๒) การประกอบอาหารปนสําหรับใหทางสาย
สวนกระเพาะอาหาร
(๓) การประกอบอาหารสําเร็จทางการแพทย
(ค) การเก็บถนอมอาหาร
(๑) อุปกรณที่ใชในการเก็บถนอมอาหาร
(๒) วิธีเก็บถนอมอาหาร
(๓) วิธีสังเกตอาหารที่เสื่อมคุณภาพ หรือ
บูดเสีย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

(๓) การใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ
(ก) เครื่องชวยเดิน รถเข็น
(ข) เบาะลม เตียงนอนไขปรับระดับ
(ค) อุปกรณใหออกซิเจนที่บาน ทั้งแบบบรรจุถัง
และเครื่องสกัด
(ง) อุปกรณดูดเสมหะ
(จ) อุปกรณวัดไข ความดันโลหิต
(ฉ) อุปกรณสําหรับใหอาหารทางสายสวนกระเพาะ
อาหาร
(๔) วิธีขอความชวยเหลือ ในกรณีผูสูงอายุเจ็บปวย
ฉุกเฉิน
(ก) เมื่อใดที่ควรขอความชวยเหลือ
(ข) วิธีติดตอญาติ และสถานพยาบาลใกลเคียง
(ค) การรายงานอาการผิดปกติเบื้องตน
(๕) การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ (ชวยตัวเองได ชวยตัวเองไมได)
(ก) การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย
(ข) การฟนฟูสมรรถภาพจิตใจ
(๖) การดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาทางสมองและจิตใจ
(ก) การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูสูงอายุ
และผูอื่น
(๑) ภายในบาน
(๒) ภายนอกบาน
(ข) การปฏิบัติเกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีปญหาพฤติกรรม
(๑) ออกเดินโดยไรจุดหมาย วุนวายทั้งวัน
(๒) ถามซ้ํา ๆ ทํากิจกรรมซ้ํา ๆ
(ก) ไมนอนในเวลากลางคืน
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(ข) ซอนสิ่งของไวตามที่ตาง ๆ
(ค) พฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม
(ง) ขมขู ทํารายผูดูแล
(ค) การปฏิบัติเกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีปญหาทางอารมณ
(๑) ไมสนใจตนเอง และสิ่งแวดลอม
(๒) วิตกกังวล ซึมเศรา
(๓) ระแวง ประสาทหลอน
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความรูทั่วไป
(๑) การดูแลความสะอาด และอนามัยสิ่งแวดลอม
(ก) การอาบน้ํา สระผม และดูแ ลความสะอาดสว นตา ง ๆ
ของรางกาย
(ข) การเช็ดตัวบนเตียง
(ค) การเลือกใชผลิตภัณฑรักษาผิวหนัง
(ง) การทําความสะอาดชองปาก ฟน หู ตา และจมูก
(จ) แตงตัว และสวมเสื้อผา
(ฉ) การปูเตียง จัดเครื่องนอน
(ช) การจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
(๒) การปฐมพยาบาล
(ก) การเช็ดตัวลดไข (Tepid sponge)
(ข) การวัดปรอท วัดความดันโลหิต นับชีพจร นับอัตราการหายใจ
๓.๒.๒ ความรูเฉพาะอาชีพ
(๑) การใหอาหาร น้ํา ตามคําสั่งแพทยและพยาบาล
(ก) การปอนทางปากในผูปวยที่กลืนลําบาก หรือกึ่งไมรูสึกตัว
(ข) การใหอาหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร
(ค) แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการสําลัก
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(๒) การขับถาย
(ก) ชวยเหลือผูสูงอายุในการปสสาวะ และอุจจาระ
(ข) การชําระรางกายหลังขับถาย
(๓) การเคลื่อนไหว และเคลื่อนยายผูสูงอายุ (การพลิกตัวบนเตียง
ลุกนั่ง ลุกยืน ลุกเดิน พยุงเดิน และการใชอุปกรณชวยเหลือ)
(ก) ผูสูงอายุที่สามารถเคลื่อนไหวเองได
(ข) ผูสูง อายุ ท่ีเคลื่อนไหวเองไม ได (ไมส ามารถช วยเหลื อ
ตนเองได)
(๔) ยา
(ก) การดูลักษณะยาที่เสีย หรือเสื่อมสภาพ
(ข) การจัดเตรียมยา การใหยาผูสูงอายุตามคําสั่งแพทย
(๑) ทางปาก ทางสายสวนกระเพาะอาหาร
(๒) เหน็บ สวนยาระบายทางทวารหนัก
(๓) ฉีดยาเบาหวาน
(๔) ปาย ทา
(๕) ยาหยอดหู และตา
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
(๑) การสื่อความหมายที่สุภาพออนโยน และมีประสิทธิภาพ
(๒) การปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางเอื้ออาทร และเห็นอกเห็นใจ
(๓) การสรางความสัมพันธ และการปฏิบัติตอผูสูงอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

