รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 7-๒/2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม ๒๕๖4 เวลา 13.๓๐ – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข
ประธานอนุกรรมการ
๒. น.ส.สิริวรรณ จันทนจุลกะ
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
รองประธานอนุกรรมการ
(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
๓. นายวิษณุ เชื้อพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา
อนุกรรมการ
และหัวหน้ากลุ่มกฎหมายอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
กรมควบคุมมลพิษ
๕. นายสินิทธ์ บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร อนุกรรมการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
อนุกรรมการ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
๗. นางณัฐธภา ศรีสงคราม
นิติกรชำนาญการ
อนุกรรมการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๘. นางชิษณุภรณ์ บุราคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙. นายวิเชษฐ์ จินานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
๑๐. ดร.ธวัช เพ็ชรไทย
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. นางสาวอำพร บุศรังษี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
อนุกรรมการ
กรมอนามัย
๑๒. นางวันพร ศรีเลิศ
ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นางสาววาสนา ลุนสำโรง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อนุกรรมการ
๑๓. นางสาววาสนา ลุนสำโรง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อนุกรรมการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
๑๔. นายสมชาย ตู้แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
และเลขานุการ

๒
๑๕. นางณีรนุช อาภาจรัส
๑๖. นางสาวปาณิศา ศรีดโรมนต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางรัชนี บุญเรืองศรี
๒. นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา
๓. นายวิทย โสแพทย์
๔. นายนิพนธุ์ อ้นแฉ่ง
๕. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
๖. นางสาววราภรณ์ บุญภักดี
๗. นางพรพรรณ บุญปลีก
๘. นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน
๙. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด

สำนักอนามัย ผู้สูงอายุ กรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น.
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายศุ ม ล ศรี สุ ข วั ฒ นา ประธานอนุ ก รรมการ กล่ า วเปิ ด การประชุ ม และชี้ แ จงวาระ
การประชุม คณะอนุกรรมการยกร่ างกฎหมายเกี่ยวกับกิจ การที่ เป็นอั นตรายต่อ สุขภาพตามกฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุข ครั้งที่ 7-๒/๒๕๖4
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ มคณะอนุ ก รรมการยกร่ างกฎหมายเกี่ย วกับ กิ จการที่ เป็ นอั นตรายต่ อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 6-๑/๒๕๖4 ซึ่งการประชุมครั้งที่ 6-1/2564 มีวาระเพื่ อ
พิจารณา ได้ แก่ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง กำหนดสถานประกอบกิจ การที่ต้ องจั ด ให้ มีบ่ อดั ก
ไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขการจัดให้ มีบ่อดั กไขมัน รวมทั้ งมาตรฐานของบ่อดั กไขมั น
พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๓
วาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลั กเกณฑ์ มาตรการควบคุ มการประกอบกิจ การ
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....
สำนักอนามัย ผู้สูงอายุ กรมอนามัย ได้ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ความสำคัญ ที่มา พร้อมทั้ ง
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ การให้บริ การดูแ ล
ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....
ความเห็นของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ มาตรการควบคุ มการประกอบกิ จการ การให้ บริ การดูแ ลผู้ สูง อายุที่ บ้า นของผู้ รับ บริ การ
พ.ศ. .... และขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังแสดงในตาราง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รบั บริการ พ.ศ. ....
ประเด็น

รายละเอียด
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 (อ้างอิง
ตามกฎกระทรวง)
“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”
หมายถึง การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งผู้ให้บริก ารไป
ดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่ากิจการนั้นจะ
มีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมการทำงาน
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการผู้
ให้บริการไปดูแลผู้สูงอายุที่บา้ นของผู้รับบริการ
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่รับบริการที่บ้าน
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่รับบริการจาก
การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 (อ้างอิงตาม
กฎกระทรวง)
“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายถึง
การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งผู้ให้บริก ารไปดูแลผู้สงู อายุ ที่
บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแล
ผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมการทำงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
“ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการผู้ให้บริการ
ไปดูแลผู้สูงอายุที่บา้ นของผู้รับบริการ
ซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
ประกอบกิจการ
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่รับบริการที่บ้าน
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่รับบริการจากการ
ประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น

ข้อคิดเห็น
-ผู้ดำเนินกิจการอาจเป็น
คนเดียวกับ
ผู้ประกอบการ
-ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของอาจมีหลาย
กิจการ
-ยุบรวมคุณสมบัติผู้
ประกอบกิจการกับ
ผู้ดำเนินการ
-ควรระบุโรคในการขอ
ใบรับรองแพทย์ให้
ชัดเจน และตรวจโรค
ดังกล่าวนั้นทุกปี

๕
ประเด็น

รายละเอียด

หมวดที่ 1 ข้อ 4 ผู้ประกอบกิจการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะ
คุณสมบัติและ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะ
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ของผู้ประกอบ
(2) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้
กิจการ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้ดำเนินกิจการ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ ติดยาเสพ
และผู้ให้บริการ
ติดให้โทษ
(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให
จําคุก ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สดุ ว่าเป็น
ผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อ
ผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผสู้ ูงอายุ
ข้อ 5 ผู้ดำเนินกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) ผู้ดำเนินการต้องมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุและต้องผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
ข้อ 4 ผู้ดำเนินกิจการ ผู้ประกอบกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (รวมข้อ 4-5)
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
ควบคุมโรคติดต่อ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้
โทษ
(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี (ใช้ข้อนี้)
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
อันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิด
สิทธิผู้สูงอายุ
ข้อ 5 ผู้ดำเนินกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(2) ผู้ดำเนินการต้องมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุและต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด
(3) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้

ข้อคิดเห็น
-กรมอนามัยควรหารือ
การระบุโรคในใบรับรอง
แพทย์เพื่อขอนุญาต
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้วย
เช่น โรควัณโรคดื้อยา
เป็นต้น
-ควรออกแบบแบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์สำหรับ
การให้อนุญาตดำเนิน
กิจการ
- 5 เรื่องที่ต้องประกาศ
กำหนด
1.หลักสูตร
2.ระยะเวลา
3.หน่วยที่จัดอบรม
4.วิทยากร
5.การประเมิน
- 1.ข้ออนุญาต
2.ติดตามกำกับกิจการ
….เดือน/ครั้ง
-ควรมีรูปแบบการ
ประเมิน การติดตาม
กำกับ การดูแลแบบปกติ
และฉุกเฉิน

๖
ประเด็น

รายละเอียด
(3) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายควบคุม
โรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคพิษสุรา
เรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำ
ผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อ
ผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผสู้ ูงอายุ
ข้อ 6 ผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วย
ควบคุมโรคติดต่อ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพ
ติดให้โทษ
(3) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุ
และต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายควบคุม
โรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษ
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
อันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิด
สิทธิผู้สูงอายุ
ข้อ 6 ผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

ข้อคิดเห็น

-ควรออกแบบร่าง
มาตรฐานไม่ต้องละเอียด
จนเกินไป
ควรออกแบบ แบบ
กว้างๆ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อขึ้นทะเบียน และ
กำกับติดตามสถาน
บริการให้มีมาตรฐาน
-ผู้ให้บริการ (1.ควร
กำหนดการขึ้นทะเบียน
และหลักสูตรที่ต้องรับ
การอบรมสำหรับผู้
ให้บริการ 2.ควรกำหนด
สุขวิทยาที่ดีและมี
ใบรับรองแพทย์ทุกกี่ปี
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ของโรคนั้น 3.ผู้
(2) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้
ให้บริการหากได้รับการ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วย เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร
ควบคุมโรคติดต่อ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้
ไม่ควรให้การบริการ)
โทษ
- เพิ่มกระบวนการแสดง
(3) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุและ ใบอนุญาตให้สามารถ
ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ตรวจสอบได้
อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด
(ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
(4) มีวุฒิภาวะและทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยัน ประชาชน)
อดทนและมีความตั้งใจ บุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ -หน่วยที่จัดฝึกอบรม ต้อง

๗
ประเด็น

รายละเอียด

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
(4) มีวุฒิภาวะและทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความ
ต่อผู้สูงอายุด้วยความเมตตา ท่าทีเป็นมิตร อ่อนโยน
ขยันอดทนและมีความตัง้ ใจ บุคลิกลักษณะเหมาะสม
เอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่ดูแลผูส้ ูงอายุได้อย่างเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเมตตา ท่าทีเป็น
(ควรมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการทดสอบให้ชัดเจนหรือ
มิตร อ่อนโยน เอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่ดูแล
ได้รับการประเมินทดสอบตอนอบรมพร้อมได้ ใบรับรอง/
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
เกียรติบัตรในด้านสุขภาพจิต สังคม อารมณ์)
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคน
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
เสมือนไร้ความสามารถ
ไร้ความสามารถ
(6) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให
(6) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
จําคุก ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สดุ ว่าเป็น
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สดุ ว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิด
ผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
เกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด กฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี
ปราบปรามการค้าประเวณี
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน
อันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิด
ศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อ
สิทธิผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผสู้ ูงอายุ
หมวด 2
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 7-8 รวมกัน ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินกิจการต้อง
หน้าที่ของผู้
(1) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการดูแล
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ประกอบ
ผู้สูงอายุที่บ้านไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย
(1) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่
กิจการ
(2) จัดให้มีผู้ดำเนินกิจการและผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ
บ้านไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย
ผู้ดำเนินการ
และคุณลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 5 และ 6
(2) จัดให้มีผู้ดำเนินกิจการและผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติและ
และผู้ให้บริการ
(3) สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแ ลให้มีการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 5 และ 6
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
(3) สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
(4) จัดให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ดำเนินกิจการ และการติดต่อของผู้รับบริการ
(4) จัดให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนิน

ข้อคิดเห็น
ประสานทางกรมอนามัย
เรื่องการขึ้นทะเบียน การ
จัดอบรม
-วางระบบฐานข้อมูลการ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ
-ควรจัดตั้งหน่วยงาน
กลางการขึ้นทะเบียน
กฎหมายต่างๆ
-

๘
ประเด็น

รายละเอียด

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
(5) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
กิจการ และการติดต่อของผู้รับบริการ
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(5) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
(6) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
คุ้มครองแรงงาน
และการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ
(6) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการ
(7) จัดให้มีระบบการส่งต่อและวิธีการให้คำปรึกษา
ปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ
แนะนำในกรณีฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ
(7) จัดให้มีระบบการส่งต่อและวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำใน
เพื่อให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติ
กรณีฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้
ได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติได้ตลอด
(8) รักษามาตรฐานด้านการให้บริการให้เป็นไปตามที่
ระยะเวลาที่ให้บริการ
ได้รับอนุญาต
(8) รักษามาตรฐานด้านการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับ
ข้อ 8 ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
อนุญาต
(1) ประเมินความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ
ข้อ 8 ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
รายบุคคล รวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่งผู้ให้บริการ
(1) ประเมินความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุรายบุคคล
ไปดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น
รวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่งผู้ให้บริการไปดูแลผูส้ ูงอายุที่
(2) จัดทำทะเบียนข้อมูลสุขภาพผู้สงู อายุพื้นฐาน และ
บ้าน
บันทึกการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถ
(2) จัดทำทะเบียนข้อมูลสุขภาพผู้สงู อายุพื้นฐาน และบันทึก
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การให้บริการการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถตรวจสอบได้
(3) จัดทำทะเบียนรับและส่งผู้ให้บริการที่ไปดูแล
ตลอดเวลา
ผู้สูงอายุที่บ้าน และทะเบียนรายละเอียดของ
(3) จัดทำทะเบียนรับและส่งผู้ให้บริการที่ไปดูแลผูส้ ูงอายุที่
ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ เช่น รายชื่อ ประวัติ
บ้าน และทะเบียนรายละเอียดของผู้ดำเนินการและผู้
การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น ให้
ให้บริการ เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม ประวัติการ
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ทำงาน เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
เกี่ยวข้อง
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทำรายงานการดำเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบ
(4) จัดทำรายงานการดำเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการ
กิจการให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อคิดเห็น

๙
ประเด็น

รายละเอียด
(5) จัดทำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและ
ผู้รับบริการโดยมีขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจพิเศษ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการดูแล ข้อความถูกต้อง
ตรงกันและสอดคล้องตรงกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(6) จัดให้มีระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างน้อยทุก 1 เดือน
และสามารถจัดการแก้ปัญหาในทันที กรณีที่ผู้
ให้บริการประสบปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ
(7) กรณีผู้ให้บริการหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ให้ผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานทำ
หน้าที่แทน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
(8) ดำเนินการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน
หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
ตามระบบของสถานประกอบกิจการ
(9) มีการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ
ทะเบียนข้อมูลสุขภาพผู้สงู อายุพื้นฐานการ
ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถตรวจสอบได้
(10) ปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุม ดูแล และ
ป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกกระทำความรุนแรง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน การล่วงละเมิดทาง
เพศ และด้านอื่น ๆ

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
(5) จัดทำสัญญาการจ้างระหว่างผู้ป ระกอบกิจการและ
ผู้รับบริการโดยมีขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจพิเศษ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการดูแล ข้อความถูกต้องตรงกันและ
สอดคล้องตรงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดให้มีระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
ผู้ให้บริการอย่างน้อยทุก 1 เดือน และสามารถจัดการ
แก้ปัญหาในทันที กรณีที่ผู้ให้บริการประสบปัญหาในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
(7) กรณีผู้ให้บริการหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ให้ผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานทำหน้าที่แทน เพื่อให้
การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ควรส่งต่อข้อมูล
ผู้รับบริการให้กับผู้ที่มารับช่วงต่อหรือผู้มาทำหน้าที่
แทน)
(8) ดำเนินการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือ
การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ตามระบบ
ของสถานประกอบกิจการ (ควรแจ้งญาติหรือ
ผู้รับบริการ)
(9) มีการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ ทะเบียน
ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุพนื้ ฐานการให้บริการการดูแล
ผู้สูงอายุที่สามารถตรวจสอบได้
(10) ปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุม ดูแล และป้องกัน
ผู้สูงอายุจากการถูกกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกาย
จิตใจ การเงิน การล่วงละเมิดทางเพศ และด้านอื่น ๆ

ข้อคิดเห็น

๑๐
ประเด็น

รายละเอียด
(11) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
(ก) ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการต้องได้รับรู้กระบวนการ
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย การประสานกับ
สถานพยาบาลที่รับส่งต่อ และ
การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลการดูแลในระยะ
ยาวที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้รับบริการ
(ข) ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของตนเองและการดูแลตนเอง เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
(ค) แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการแก่
ผู้รับบริการ และแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการ การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการสมัครใจ
(ง) มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้
ประกอบกิจการกับผู้รับบริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(จ) รักษาความลับของผู้สูงอายุและผูร้ ับบริการ ตาม
มาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของผู้ป่วย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
(๑๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการเอง ต้อง
มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของ
ผู้ดำเนินการทุกประการ

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
(11) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
(ก) ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการต้องได้รับรู้กระบวนการ
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
กรณีที่เกิดการเจ็บป่วย การประสานกับสถานพยาบาล
ที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
การดูแลในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่น
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ
(ข) ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของตนเองและการดูแลตนเอง เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
(ค) แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการแก่
ผู้รับบริการ และแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการ
สมัครใจ
(ง) มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้
ประกอบกิจการกับผู้รับบริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(จ) รักษาความลับของผู้สูงอายุและผูร้ ับบริการ ตาม
มาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของผู้ป่วย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับบริการ
(12) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการเอง ต้องมี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผูด้ ำเนินการทุก
ประการ

ข้อคิดเห็น

๑๑
ประเด็น

รายละเอียด
ข้อ 8 ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น
การทำความสะอาดร่างกายและช่องปาก การ
รับประทานอาหาร การออกกำลังกายหรือการ
บริหารร่างกาย การนอนหลับพักผ่อน การ
เคลื่อนย้าย การขับถ่าย สังเกตอาการและ
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
และการให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น รายงานให้ญาติ
หรือผู้รับบริการทราบทุกวัน และจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ดำเนินการทุกเดือน ทั้งนี้
เป็นไปตามแบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด
(2) จัดบริการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย และ
จิตใจของผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลจัด
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย เอือ้
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีที่มีการ
ประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุต้องดำเนินการเตรียม
ปรุง ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการและถูก
สุขลักษณะ หากพบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุให้ติดต่อ
ขอคำปรึกษาตามระบบของสถานประกอบกิจการที่
กำหนดไว้ หรือดำเนินการส่งต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้
แล้วแต่กรณี
(3) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เกิดจากการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยแยกภาชนะรองรับเป็นขยะติดเชือ้
และขยะทั่วไป ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
ข้อ 8 ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น
การทำความสะอาดร่างกายและช่องปาก การรับประทาน
อาหาร การออกกำลังกายหรือการบริหารร่างกาย การ
นอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับถ่าย สังเกต
อาการและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุ และการให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น รายงานให้
ญาติหรือผู้รับบริการทราบทุกวัน และจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ดำเนินการทุกเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด
(2) จัดบริการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจของ
ผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสุข ภาพ ดูแลจัดสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ กรณีที่มีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุต้อง
ดำเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหารตามหลัก
โภชนาการและถูกสุขลักษณะ หากพบว่ามีเหตุฉกุ เฉิน
หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สู งอายุให้
ติดต่อขอคำปรึกษาตามระบบของสถานประกอบกิจการที่
กำหนดไว้ หรือดำเนินการส่งต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้แล้วแต่
กรณี (ควรมีอุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)
(3) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เกิดจากการดูแลผูส้ ูงอายุ
โดยแยกภาชนะรองรับเป็นขยะติดเชือ้ และขยะทั่วไป
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ข้อคิดเห็น

๑๒
ประเด็น

รายละเอียด
(4) ให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นไปตามความต้องการหรือความ
เต็มใจของผู้รับบริการ
(5) มีการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุข
ภาวะของผู้สูงอายุทุกวัน
(6) ให้การดูแลและ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งส่งเสริม
สัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัวกับผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสม
(7) ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพ
ประจำตัว ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
(8) จัดหาอาหารที่น่ารับประทาน สะอาด ปลอดภัย และ
มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
(9) ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
(10) ปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู
สุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีและ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
(11) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวั นพื้นฐานของผู้สูงอายุเมื่อ
แรกรับ และประเมินซ้ำอย่างน้อย ทุก 1 เดือน
(12) ต้องหยุดปฏิบัติงานเมื่อเกิดการเจ็ บป่วยด้วย
โรคติดต่อ ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่ผู้สูงอายุได้ หรือ
เจ็บป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ต้องพักรักษาให้หายเป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

รายละเอียดที่ขอแก้ไขในที่ประชุม
(ปรับใหม่)
(4) ให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เป็นไปตามความต้องการหรือความเต็มใจของ
ผู้รับบริการ
(5) มีการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุทุกวัน
(6) ให้การดูแลและ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพสมาชิก
ในครอบครัวกับผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
(7) ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพประจำตัว
ต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
(8) จัดหาอาหารที่น่ารับประทาน สะอาด ปลอดภัย และ
มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
(9) ให้บริการดูแลผู้รับบริการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
(10) ปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ
ของผู้สูงอายุตามแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดีและมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
(11) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้สูงอายุเมื่อ
แรกรับ และประเมินซ้ำอย่างน้อย ทุก 1 เดือน
(12) ต้องหยุดปฏิบัติงานเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ
ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่ผู้สูงอายุได้ หรือ เจ็บป่วยโรคอื่น ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องพักรักษาให้หาย
เป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

ข้อคิดเห็น

๑๓

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ สำนั กอนามัย ผู้สูง อายุ และศูนย์ บริ หารกฎหมายสาธาณสุ ข ร่ว มกั น
พิจารณาปรับ แก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑6.30 น.
นางสาวปาณิศา ศรีดโรมนต์
นางณีรนุช อาภาจรัส

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

