หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู4สูงอายุ
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

3. หน@วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู9สูงอายุ
Certificate in Elderly Care Program
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรการดูแลผู9สูงอายุ
ชื่อยUอ ป.การดูแลผู9สูงอายุ
ชื่อเต็ม Certificate in Elderly Care
ชื่อยUอ Cert. EC.
คณะพยาบาลศาสตรZ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. หลักการและเหตุผล
จากสถิติจำนวนประชากรไทยในอนาคตเพิ่มช9าลงไปเรื่อย ๆ อีกไมUเกิน 10 ปfข9างหน9า อัตราเพิ่มของ
ประชากรไทยจะใกล9เคียงกับศูนยZ เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล9เคียงกับศูนยZ ประชากรก็จะมีจำนวนคงตัวที่ประมาณ
65 ล9านคน ในแตUละปfประชากรไทยจะไมUเพิ่มหรือลดไปจากจำนวนนี้มากนัก ในขณะที่จำนวนประชากรไทยกำลัง
เพิ่มช9าลงนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร9างอายุของประชากรอยUางมาก เมื่ออัตราเกิดลดต่ำลง และผู9คนมีอายุ
ยืนยาวขึ้น สังคมไทยกำลังก9าวเข9าสูUสังคมผู9สูงอายุอยUางรวดเร็ว ในปf พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีผู9สูงอายุประมาณ
ร9อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปf 2578 ผู9สูงอายุจะเพิ่มเปpนร9อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน
มากถึง 16 ล9านคน สัดสUวนผู9สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยUางรวดเร็ว สUงผลให9ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหวUาง
ประชากรวัยตUาง ๆ เปลี่ยนไป ยิ่งอายุมากขึ้นรUางกายเสื่อมกำลังลงตามเวลา ยิ่งต9องการความชUวยเหลือและดูแล
มากขึ้น ซึ่งแตUเดิมมีลูกหลานและคนในครอบครัวเปpนผู9ดูแล และจากสถิติเดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต9องพึ่งพิง
ประชากรวัยแรงงานมากกวUาผู9สูงอายุ แตUในอนาคตอันใกล9นี้ จะมีผู9สูงอายุที่ต9องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงาน
มากกวUาเด็ก ดัชนีตัวหนึ่งที่จะแสดงให9เห็นถึงอัตราสUวนของจำนวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปf) ตUอ
ผู9สูงอายุ (60 ปfขึ้นไป) 1 คน ได9แกU “อัตราสUวนเกื้อหนุนผู9สูงอายุ” (Potential support ratio: PSR) แนวความคิด
ของอัตราสUวนนี้คือ คนในวัยทำงานเปpนผู9ที่มีศักยภาพที่จะดูแลเกื้อหนุนผู9สูงอายุ จึงมีความหมายวUาผู9สูงอายุคน
หนึ่งจะมีผู9ที่สามารถชUวยเหลือดูแลสักกี่คน ซึ่งในปf 2578 อัตราสUวนระหวUางประชากรวัยแรงงานตUอผู9สูงอายุ
อาจจะลดลงจนเหลือเพียง 2 ตUอผู9สูงอายุ 1 คน ( จากเดิม 6.8 คนตUอผู9สูงอายุ 1 คน , สถาบันวิจัยประชากรและ
สั งคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568, มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล) จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร9างประชากรคนในครอบครัวลดลง และจากธรรมชาติของผู9สูงอายุที่มีศักยภาพในการดูแล
ตนเองได9ดีในวัยสูงอายุตอนต9น และศักยภาพเหลUานั้นจะลดลงตามเวลาและการใช9งานของรUางกาย จึงมีความ
1

จำเปpนต9องมีผู9ดูแลที่ไมUได9เปpนคนในครอบครัวแตUมีความรู9ความเข9าใจในธรรมชาติของผู9สูงอายุตามศักยภาพที่
ลดลง หากผู9ดูแลเปpนผู9ที่มีความรู9ความสามารถเข9าใจในธรรมชาติของผู9สูงอายุยUอมมีความสามารถในการดูแล
สUงเสริม ป‚องกัน และสามารถฟ„…นฟูสภาพให9กับผู9สูงอายุสามารถพึ่งพึงตนเอง และดูแลเมื่อต9องการความ
ชUวยเหลือตามสภาพที่ถูกต9อง
คณะพยาบาลศาสตรZมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผู9สูงอายุภายใต9การดูแล
แบบพึ่งตนเองและลดภาวะการพึ่งพาผู9อื่นตามศักยภาพที่ลดลงในระยะยาว จึงพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู9สูงอายุ
ซึ่งเปpนหลักสูตรระยะสั้นใช9เวลาเรียน 420 ชั่วโมง (3 เดือน ) เพื่อพัฒนา สUงเสริมผู9ดูแลให9เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู9
การเรียนรู9จากสถานการณZจำลอง และสถานการณZจริง จนผู9อบรมมีความรู9และสามารถนำความรู9สูUการปฏิบัติจริง
ทั้งนี้เพื่อสร9างสังคมกตัญ‰ูทดแทนคุณผู9สูงอายุสูUการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตราบจนวาระท9ายแหUงชีวิต
5. ปรัชญาของหลักสูตร
การผลิตผู9ดูแลผู9สูงอายุที่มีศักยภาพและจิตใจที่มุUงมั่นในการดูแลผู9สูงอายุ ด9วยสำนึกความรับผิดชอบ
6. วัตถุประสงคLของหลักสูตร
เพื่อให9ผสู9 ำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู9สูงอายุ
6.1 มีความรู9 ความสามารถ และทักษะเบื้องต9นในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู9สูงอายุในครอบครัว
ชุมชน และสถานบริการสุขภาพได9
6.2 มีเจตคติที่ดีตUอผู9สูงอายุ มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธZที่ดี เพื่อการดูแลผู9สูงอายุอยUางมี
ประสิทธิภาพ
6.3 สามารถประสานงานกับบุคคล และหนUวยงาน เพื่อขอความชUวยเหลือด9านการดูแลผู9สูงอายุ
6.4 มีความรับผิดชอบตUอตนเอง ตUอหน9าที่ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตยZ
6.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสิทธิของผู9สูงอายุและบุคคล
7. คุณสมบัติของผู4มีสิทธิ์เข4าอบรม
7.1 มีวุฒิการศึกษาไมUต่ำกวUามัธยมศึกษาตอนต9น (ม.3) หรือเทียบเทUาตามหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
7.2 อายุครบ 16 ปfบริบูรณZ นับถึงวันเปŠดเรียน
7.3 มีสุขภาพรUางกายและจิตใจสมบูรณZ ไมUเปpนอุปสรรคตUอการเรียนหรือปฏิบัติงาน
7.4 เปpนผู9สามารถเข9ารับการศึกษาตUอเนื่องได9ตลอดหลักสูตร
8. การประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการอบรม
8.1 ผู9ดูแลผู9สูงอายุในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได9แกU ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
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8.2 ผู9ดูแลผู9สูงอายุประจำบ9านผู9สูงอายุหรือหนUวยงานตUาง ๆ ที่ดำเนินงานด9านการดูแลผู9สูงอายุ

9. หลักสูตร
9.1 อาจารยLผู4รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน@ง
คุณวุฒิการศึกษา
1. นางสาวนงนุช เชาวนZศิลป‹ อาจารยZ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรZและ
3-2001-00932-35-8
ผดุงครรภZชั้นสูง (เทียบเทUาปริญญาตรี)
วพบ. ชลบุรี
- พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตรZและ
ศัลยศาสตรZ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมU
ผู9ชUวย
- สด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
2. นางวนิดา ดุรงคZฤทธิ์ชัย
ศาสตราจารยZ

3. นางวรางคณา สายสิทธิ์

ผู9ชUวย
ศาสตราจารยZ

- สค.ม. (ประชากรศาสตรZ ) จุฬาลงกรณZ
มหาวิทยาลัย
- พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณยZ
- พย.ม. (การพยาบาลผู9ใหญU)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมU
- พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมU

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภZ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารยZ พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สค.ม. (ประชากรศาสตรZ ) จุฬาลงกรณZ
มหาวิทยาลัย

ป]สำเร็จ
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2546

4. นางสาว จุฑารัตนZผู9พิทักษZ อาจารยZ
กุล
3-9399-0018-7594

พ.ศ. 2538

5. นาง ดวงพร ผาสุก

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2543
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พ.ศ. 2550

9.2 อาจารยLผู4สอน
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

1

อาจารยZวารZธินียZ

แสนยศ

อาจารยZ

2

อาจารยZ ดร.วันเพ็ญ

แวววีรคุปตZ

อาจารยZ

3

อาจารยZกรวรรณ

สุวรรณสาร

อาจารยZ

4

อาจารยZณัฐธยานZ

อังคประเสริฐกุล อาจารยZ

4

วุฒิการศึกษา

พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2550
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณยZ พ.ศ. 2543
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตรZ) สาขาเอกการ
พยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2546
พย.บ. โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี หาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. 2534
พย.ม. (การพยาบาล
ผู9ใหญU) มหาวิทยาลัยคริส
เตียน พ.ศ. 2547

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
4311154198

4511057916

4511072359

วท.บ. มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2538
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก ) 4511005491
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2551
พย.บ. มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 253

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

5

อาจารยZศิริพร

ฉายาทับ

อาจารยZ

6

อาจารยZวริยา

จันทรZขำ

อาจารยZ

7

อาจารยZเรียม

นมรักษZ

อาจารยZ

5

วุฒิการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
4711177381

พย.ม. (การพยาบาล
มารดาและทารกแรกเกิด
) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล9าจันทบุรี
พ.ศ. 2542
พย.ม. (การพยาบาล
4611093578
สุขภาพจิตและจิตเวช)
จุฬาลงกรณZมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล9า จังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. 2541
พย.ม. (การพยาบาลเวช 4711184510
ปฏิบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2558
วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคZการ
) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2553
พย.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทรZ พ.ศ. 2542

ลำดับ
8

ชื่อ-สกุล
อาจารยZเอมวดี

ตำแหน@ง
เกียรติศิริ

อาจารยZ

วุฒิการศึกษา
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2560

เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
4511000468

วท.ม. (อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
วท.บ. (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

9

ผู9ชUวยศาสตราจารยZ ดร.
หทัยชนก

บัวเจริญ

ผู9ชUวย
ศาสตราจารยZ

10

อาจารยZกมลภู

ถนอมสัตยZ

อาจารยZ

11

อาจารยZนงนุช

เชาวนZศิลป‹

อาจารยZ
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ป.พ.ส. (พยาบาลและผดุงครรภZ)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ พ.ศ. 2526
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแกUน พ.ศ.
2547
วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ )
จุฬาลงกรณZมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2538
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณยZ พ.ศ. 2536
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2553
พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล9า
จันทบุรี พ.ศ. 2547
พย.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตรZ
และศัลยศาสตรZ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมU พ.ศ.
2540
ป.พ.ส. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี พ.ศ. 2528

4511014892

4711180244

4511010988

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Nursing) The
Catholic University of
America, USA 2003
MS.N. (Community
Mental Health Nursing)
The Catholic University
of America, USA 1999
วท.ม. (การพยาบาล
สาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2535
ป.พ.ส. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ.
2527
พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2550
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภZ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538
พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2550
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภZ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2538

ผู9ชUวยศาสตราจารยZ ดร.
พิมสุภาวZ

จันทนะโสตถิ์

ผู9ชUวย
ศาสตราจารยZ

13

อาจารยZจุฑารัตนZ

ผู9พิทักษZกุล

อาจารยZ

14

อาจารยZพรทิพยZ

จอกกระจาย

อาจารยZ

12

7

เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
4511058511

4511043525

4511043523

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

วุฒิการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
4511007129

15

อาจารยZเสาวรี

เอี่ยมละออ

อาจารยZ

พย.ม. (การพยาบาลแมUและ
เด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544
ป.พ.ส. วิทยาลัยพยาบาล
ชลบุรี พ.ศ. 2533

16

อาจารยZจุฑาทิพยZ

เทพสุวรรณZ

อาจารยZ

4411162717

17

อาจารยZดวงพร

ผาสุวรรณ

อาจารยZ

พย.ม. (การพยาบาลผู9ใหญU)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ.
2560
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและ
ชุมชน) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง พ.ศ. 2555
ศศ.บ. (รัฐศาสตรZ การ
ปกครอง) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง พ.ศ. 2552
สค.ม. (ประชากรศาสตรZ )
จุฬาลงกรณZมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2532

18

อาจารยZมาลินี

จำเนียร

อาจารยZ

สค.ม. (สังคมศาสตรZ
การแพทยZและสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2537
วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2527

4511036320

Diploma in Nursing and
Midwifery Bangkok
Adventist Hospital,
school of Nursing พ.ศ.
2524

8

4511036355

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

19

อาจารยZสิริพรรณ

เรืองเครือวงษZ

อาจารยZ

20

อาจารยZณัฐยา

เชิงฉลาด ชูพรม

อาจารยZ

21

อาจารยZศุภรัสมิ์

วิเชียรตนนทZ

อาจารยZ

23

อาจารยZภาศินี

สุขสถาพรเลิศ

อาจารยZ

24

อาจารยZทัศนียZ

ตริศายลักษณZ

อาจารยZ

25

อาจารยZ ดร. บำเพ็ญ

พงศZเพชรดิถ

อาจารยZ

9

วุฒิการศึกษา
วท.ม. (พัฒนาการมนุษยZ )
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2556
พย.ม. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรZ
พ.ศ. 2555
พย.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรZ
พ.ศ. 2550
พย.ม. (การพยาบาล
เวชปฏบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ.
2549
พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยค
ริสเตียน พ.ศ. 2555
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ.
2544
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2542
ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ.
2535
ศศ.ด. (ประชากรศึกษา )
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2543
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา )
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2534
วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกUน
พ.ศ. 2526

เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
5111204356

5011200166

4511177149

4411158644

4511028095

4511036324

ลำดับ
26

27

28

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

วุฒิการศึกษา

ดุรงคZฤทธิชัย

ผู9ชUวย
ศาสตราจารยZ

ผู9ชUวยศาสตราจารยZ
วรางคณา

สายสิทธิ์

ผู9ชUวย
ศาสตราจารยZ

สด. (การพยาบาล
สาธารณสุข) ม.มหิดล พ.ศ.
2546
สค.ม. (ประชากรศาสตรZ )
จุฬาลงกรณZมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536
พย.บ. (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณยZ พ.ศ. 2532
พย.ม. (การพยาบาลผู9ใหญU)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมU พ.ศ.
2552
พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมU
พ.ศ. 2546

อาจารยZอนงคZภัทรZ

ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารยZ

ผู9ชUวยศาสตราจารยZ ดร.
วนิดา

10

พย.ม.(การพยาบาลผู9ใหญU)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรZ
2553
พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
2546

เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
451117151

4611095527

5211107905

9.3 อาจารยLพิเศษ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน@ง

วุฒิการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
-

9.4 แผนการรับผู4เข4ารับการอบรมในระยะ 5 ป]
ปf
ปf
ปf
ปf
ปf
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
จำนวนการรับเข9าอบรม (คน)
40
50
75
100
100
จำนวนที่คาดวUาจะจบการอบรม (คน)
40
50
75
100
100
จำนวน

9.5 โครงสร4างหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู9สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง (3 เดือน) มีรายละเอียดดังนี้
หัวข4อ/แผนการสอน

แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4

ความจำเปpนของการดูแลผู9สูงอายุ
แนวคิดเกี่ยวกับผู9สูงอายุ
โรคที่พบบUอย/เสมอในผู9สูงอายุ
การสUงเสริมสุขภาพผู9สูงอายุ
• อาหารและโภชนาการสำหรับผู9สูงอายุ
• การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู9สูงอายุ
• การดูแลสุขภาพชUองปาก
แผนการสอนที่ 5 การชUวยเหลือผู9สูงอายุเบื้องต9น
แผนการสอนที่ 6 ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต9น
แผนการสอนที่ 7 การดูแลชUวยเหลือผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9เนื่องจากความชราภาพ
แผนการสอนที่ 8 การใช9ยาในวัยสูงอายุ
11

ทฤษ ทดลอง
ฎี /
ปฏิบัติ
2
4
7
16 16

10
5
16
5

24
5
26
5

หัวข4อ/แผนการสอน

แผนการสอนที่ 9 สุขภาพจิตกับผู9สูงอายุ / การดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด
• ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของวัยสูงอายุ
• โรคจิตเวชในผู9สูงอายุ
• การสื่อสารทางบวกกับผู9สูงอายุ
• โรคคอคัลไซเมอรZ
• ความเครียดของผู9ดูแลและการผUอนคลายความเครียด
แผนการสอนที่ 10 การจัดอุปกรณZสภาพแวดล9อมที่สUงเสริมการดูแลตนเองของผู9สูงอายุ
แผนการสอนที่ 11 ภูมิปžญญาชาวบ9านกับการดูแลสุขภาพผู9สูงอายุ
แผนการสอนที่ 12 สิทธิผู9สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ /กฎหมายแรงงานที่ควรรู9
แผนการสอนที่ 13 บทบาทและจริยธรรมของการดูแลผู9สูงอายุ
แผนการสอนที่ 14 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู9สูงอายุ
แผนการสอนที่ 15 เสริมทักษะด9านภาษาอังกฤษ(การใช9ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
แผนการสอนที่ 16 เสริมทักษะด9านการสื่อสารเทคโนโลยี/คอมพิวเตอรZ
แผนการสอนที่ 17 การฝ¡กปฏิบัติงาน
แผนการสอนที่ 18 การวัดผลและการประเมินผล
รวม

ทฤษ ทดลอง
ฎี /
ปฏิบัติ
10 12

5 5
2 4
8 2
4 4
4 4
5 10
10 10
- 180
11 307
3

9.4 แผนการเรียน
ลำดับ สัปดาหLที่

1
2
3
4
5
6

1
1-3
3-5
5-6
6-7
8-12

หัวข4อการสอน

ทฤษฎี

(ชั่วโมง)

หมวดแนวคิดและหลักการการดูแลผู9สูงอายุ (แผนการสอนที่ 1-2)
6
หมวดการดูแลสุขภาพในผู9สูงอายุ (แผนการสอนที่ 3-6)
38
หมวดการสUงเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม ในผู9สูงอายุ (แผนการสอนที่ 7-11) 38
หมวดขอบเขตความรับผิดชอบของผู9ดูแลผู9สูงอายุ (แผนการสอนที่ 12-13) 12
หมวดการสUงเสริมทักษะชีวิตในผู9สูงอายุ (แผนการสอนที่ 14-16)
19
การฝ¡กภาคปฏิบัติการดูแลผู9สูงอายุ
0
รวม
113
12

ทดลอง/
ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

55
42
6
24
180
307

9.5. คำอธิบายวิชา
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 1
เรื่องความจำเปgนของการดูแลผู4สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร9างประชากรผู9สูงอายุ สถานะสุขภาพของผู9สูงอายุ และตระหนักถึงความ
จำเปpนในการดูแลผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 2
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับผู4สูงอายุ
แนวคิดและทฤษฎีผู9สูงอายุ ทฤษฎีทางชีวภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีการสูงอายุทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ: ด9านรUางกาย ด9านจิตใจ และด9านสังคม กระบวนการชราและการเปลี่ยนแปลงในวัย
สูงอายุ การดูแลและจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 3
เรื่อง โรคที่พบบ@อยในผู4สูงอายุ
โรคที่พบบUอยในกลุUมผู9สูงอายุ เชUน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข9อเขUาเสื่อม ภาวะสมองเสื่อม หลอดเลือด
หัวใจตีบ โรคมะเร็ง อาการ พฤติกรรมเสี่ยง การป‚องกันและการปฏิบัติตัวในการสUงเสริมสุขภาพ และการรักษาเบื้องต9น
ระยะเวลา
ทฤษฎี 7 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 4.1
เรื่อง การส@งเสริมสุขภาพผู4สูงอายุ เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู4สูงอายุ
การสUงเสริมสุขภาพผู9สูงอายุ เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู9สูงอายุ เชUน อาหารหลัก 5 หมูU ความ
ต9องการสารอาหารในผู9สูงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการในผู9สูงอายุ หลักการจัดอาหารสำหรับผู9สูงอายุ ข9อควร
พิจารณาในการกำหนดอาหารสำหรับผูส9 งู อายุเชUนตัวอยUางเมนูอาหารสำหรับผูส9 งู อายุ และการฝ¡กเตรียมอาหาร
สำหรับผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 6 ชั่วโมง ทดลอง 6 ชั่วโมง
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หัวข4อ/แผนการสอนที่ 4.2
เรื่อง การส@งเสริมสุขภาพผู4สูงอายุ เรื่องการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายและสามารถนำไปใช9ในการดูแลผู9สูงอายุในชีวิตประจำวันได9อยUางถูกต9อง เชUน การ
เปลี่ยนแปลงของรUางกายและสมรรถภาพตามวัยประโยชนZของการออกกำลังกายหลักปฏิบัติในการออกกำลังกาย
และการบริหารรUางกายสำหรับผู9สูงอายุ รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู9สูงอายุ และฝ¡กการออกกำลังกาย
ระยะเวลา
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง ทดลอง 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 4.3
เรื่อง การส@งเสริมสุขภาพผู4สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพช@องปาก
สามารถนำไปใช9ในการดูแลสุขภาพชUองปากผู9สูงอายุกลุUมตUาง ๆ ได9อยUางเหมาะสม ความสำคัญของสุขภาพ
ชUองปากตUอสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู9สูงอายุ ปากคือประตูสูUสุขภาพสุขภาพชUองปากผู9สูงอายุไทย ภาพชUองปาก
สUงผลตUอสุขภาพและคุณภาพชีวิต สภาวะในชUองปากของผู9สูงอายุที่ควรสังเกต: ตัวฟžน เหงือกและเนื้อเยื่อ การดูแล
อนามัยชUองปากสำหรับผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองได9 การทำความสะอาดฟžนแท9 หรือฟžนถาวร: การแปรงฟžน การใช9
ไหมขัดฟžน การทำความสะอาดฟžนเทียม: ฟžนเทียมชนิดถอดได9 ฟžนเทียมชนิดติดแนUน การดูแลสุขภาพผู9สูงอายุที่
ปากแห9ง การดูแลอนามัยชUองปากสำหรับผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองได9 กรณีผู9สูงอายุชUวยเหลือตนเองไมUได9และไมU
รู9สึกตัว และฝ¡กทดลองการทำความสะอาดชUองปากและฟžนเทียมในผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9
ระยะเวลา
ทฤษฎี 6 ชั่วโมง ทดลอง6 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 5
เรื่อง การช@วยเหลือผู4สูงอายุเบื้องต4น
การดูแลชUวยเหลือผู9สูงอายุเบื้องต9น เชUน การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
(Barthel Activities of Daily Living: ADL) ซึ่งประยุกตZโดยกรมอนามัย การตรวจรUางกายเบื้องต9น (การ
ตรวจชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิรUางกาย และการนับหายใจ) อาการเจ็บป£วยที่พบบUอยในผู9สูงอายุและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต9น : อาการหน9ามืด วิงเวียน เปpนลม อาการลมชัก อาการท9องรUวง/ท9องเสีย อาหารเปpนพิษ
โรคกระเพาะอาหาร และอาการเปpนลม หมดสติ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 10 ชั่วโมง ทดลอง 24 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 6
เรื่อง การดูแลช@วยเหลือผู4สูงอายุที่ช@วยเหลือตนเองไม@ได4
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลชUวยเหลือผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9 การดูแลตามขั้นตอน แนวทาง
และประเด็นสำคัญของการดูแลชUวยเหลือผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9 รวมทั้งนำทักษะที่ได9มาใช9ในการดูแล
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ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9ได9อยUางเหมาะสม เชUน การดูแลสุขอนามัย กิจวัตรประจำวันและสิ่งแวดล9อม
การจัดทUา การเคลื่อนย9าย การเคลื่อนไหว (ROM) การป‚อนอาหาร การให9อาหารทางสายยาง การสวนอุจาระ
และสามารถบูรณาการความรู9ที่ได9ไปปรับใช9ในการปฏิบัติงานจริงได9 เชUน การดูแลระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบขับถUาย ระบบอวัยวะสืบพันธุZ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 16 ชั่วโมง ทดลอง 26 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 7
เรื่อง การใช4ยาในผู4สูงอายุ
เกี่ยวกับการใช9ยาในวัยสูงอายุ ชนิดของยา การจัดยา หลักในการให9ยา สามารถดูแลชUวยเหลือการใช9
ยาในผู9สูงอายุตามคำสั่งผู9ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได9อยUางถูกต9อง ปลอดภัย เชUน ความสำคัญและหลักการใช9
ยาเบื้องต9นยาที่ใช9บUอยในผู9สูงอายุและผลข9างเคียงจากการใช9ยา แนวทางปฏิบัติในการให9ยาในผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ทดลอง 5 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 8
เรื่อง การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต4นแก@ผู4สูงอายุที่มีภาวะวิกฤติ
การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต9นแกUผู9สูงอายุที่มีภาวะวิกฤติ เชUน หน9ามืด วิงเวียน เปpนลม หมดสติ การ
ห9ามเลือด หกล9ม กระดูกหัก ข9อเท9าแพลง การสำลัก หอบ การเจ็บหน9าอก
ระยะเวลา
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ทดลอง 5 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.1
เรื่อง สุขภาพจิตในผู4สูงอายุ

การดูแลตนเองเพื่อคลายความเครียด ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของวัย

สูงอายุ เชUน ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู9สูงอายุ การปรับตัวและสามารถปรับตัวให9
เหมาะสม มีสุขภาพจิตที่ดี การประเมินสุขภาพจิตและการสUงเสริมสุขภาพจิตในผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ทดลอง 2 ชั่วโมง

หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.2
เรื่อง โรคจิตเวชในผูส4 ูงอายุ
โรคทางจิตเวชในผู9สูงอายุ เชUน โรคเครียดและวิตกกังวล (Stress and Anxiety) โรคซึมเศร9าและการ
ฆUาตัวตาย (Depressed and Suicide) โรคจิต (Psychosis in Elderly) การประเมินจิตใจผู9สูงอายุเบื้องต9น
แบบประเมินความเครียด (ST 5) แบบประเมินซึมเศร9าและฆUาตัวตาย (DS 8) แบบประเมินโรคจิต ลักษณะ
อาการ และการดูแลรักษา การฝ¡กประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ทดลอง 2 ชั่วโมง
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หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.3
เรื่อง การสื่อสารทางบวกกับผู4สูงอายุ
การสื่อสารทางบวกกับผู9สูงอายุ การให9ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร ชนิดและลักษณะของ
การสื่อสาร ตัวอยUางการสื่อสารทางบวก
ระยะเวลา
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.4
เรื่อง โรคอัลไซเมอรL
นิยาม สาเหตุ พยาธิสภาพ การดำเนินของโรค อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา การดูแล
ผู9ป£วยโรคคอัลไซเมอรZ ฝ¡กการประเมินโดยใช9 แบบประเมิน TMMSE และฝ¡กการสังเกตอาการเตือน และ
อาการที่เกิดขึ้นของโรคอัลไซเมอรZ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ทดลอง 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.5
เรื่อง ความเครียดของผู4ดูแลและการผ@อนคลายความเครียด
ความเครียดของผู9ดูแล และวิธีการผUอนคลายความเครียดด9วยการฝ¡กการหายใจ และการฝ¡กสมาธิ
ปžญหาสุขภาพจิตของผู9ดูแล สาเหตุความเครียดและการผUอนคลายความเครียด วิธีการผUอนคลายความเครียด
การคลายความเครียดด9วยวิธีที่คุ9นเคย เทคนิคเฉพาะในการคลายความเครียด การฝ¡กเทคนิคคลายความเครียด
การฝ¡กหายใจคลายความเครียด และการฝ¡กสมาธิคลายความเครียด
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ทดลอง 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 9.6
เรื่องการเตรียมตัวก@อนวาระสุดท4ายของชีวิต
สภาวะที่เกิดขึ้นของผู9สูงอายุในชUวงกUอนวาระสุดท9ายของชีวิต ปžญหาด9านรUางกายและจิตใจ จิต
วิญญาณและการจัดการดูแลให9ผู9สูงอายุสามารถบรรลุเป‚าหมายและหลักการดูแลระยะสุดท9ายและสามารถให9
การดูแลผู9สูงอายุได9จนถึงวาระสุดท9ายของชีวิต อยUางสงบเชUนการวางแผนรับความตาย การดูแลจิตใจและการ
เตรียมตัวกUอนวาระสุดท9าย
ระยะเวลา
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ทดลอง 2 ชั่วโมง
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หัวข4อ/แผนการสอนที่10
เรื่องการจัดอุปกรณLสภาพแวดล4อมที่ส@งเสริมการดูแลตนเองของผู4สูงอายุ
การจัดสภาพแวดล9อมภายในบ9านให9ถกู สุขลักษณะและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ผู9สูงอายุ เชUน การมองเห็น การได9ยิน การทรงตัว การรักษาความสะอาดภายในบ9าน ห9องน้ำ ห9องนอน
ทางเดินบันได พื้นห9อง ข9าวของเครื่องใช9 และเสื้อผ9า
ระยะเวลา
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ทดลอง 5 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่11
เรื่องภูมิปlญญาชาวบ4านกับการดูแลสุขภาพผู4สูงอายุ
การดูแลสุขภาพผู9สูงอายุบนฐานของภูมิปžญญาท9องถิ่น/พื้นบ9าน โดยใช9ภูมิปžญญาท9องถิ่นมาดูแล
สุขภาพ เชUน ศึกษาภูมิปžญญาท9องถิ่นที่มีอายุยาวนานจากการดำเนินชีวิต เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองในการ
รับประทานอาหารท9องถิ่น การนวด การประคบ การรำไม9พลองเพื่อชUวยคลายกล9ามเนื้อ การใช9ยางยืดเหยียด
ลดการติดของข9อ การชักรอกด9วยกะลาเพื่อฝ¡กกล9ามเนื้อแขน เปpนต9น
ระยะเวลา
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ทดลอง 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 12
เรื่อง สิทธิผู4สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายแรงงานที่ควรรู4
สิทธิประโยชนZของผู9สูงอายุตามกฎหมาย เชUน สิทธิของผู9สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแหUงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติผู9สูงอายุ 2546 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เปpนอันตรายตUอ
สุขภาพ ฉบับที่ 6 เรื่อง การประกอบกิจการให9บริการดูแลผู9สูงอายุที่บ9าน พ.ศ. 2553 กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข9องกับ
ผู9สูงอายุ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 8 ชั่วโมง ทดลอง 2 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 13
เรื่อง บทบาทและจริยธรรมของการดูแลผู4สูงอายุ
การดูแลผู9สูงอายุเข9าใจบทบาท และจริยธรรมของตนเอง มีความตระหนัก มีทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงานดูแลผู9สูงอายุ และสามารถปฏิบัติงานดูแลผู9สูงอายุได9อยUางมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง ทดลอง 4 ชั่วโมง
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หัวข4อ/แผนการสอนที่ 14
เรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู4สูงอายุ
การจัดกิจกรรมให9กับผู9สูงอายุ เชUน การจัดกิจกรรมให9ความบันเทิงกับผู9สูงอายุ ในการเลUนเกมสZ รำวง
ร9องเพลง งานอดิเรกตUาง ๆ สำหรับผู9สูงอายุ และสามารถปฏิบัติงานนันทนาการให9กับผู9สูงอายุได9อยUางมี
ประสิทธิภาพ เข9าใจความหมายของนันทนาการ ประเภทของนันทนาการ ประโยชนZของนันทนาการ
ระยะเวลา
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง / ทดลอง 4 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 15
เรื่อง เสริมทักษะด4านภาษาอังกฤษ (การใช4ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
คำศัพทZภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข9องกับการดูแลผู9สูงอายุในชีวิตประจำวัน เชUน คำศัพทZผู9สูงอายุ คำศัพทZ
โรคตUาง ๆ และคำศัพทZที่เกี่ยวข9องกับการดูแลผู9สูงอายุและคำที่ใช9ประจำวัน ฝ¡กการ อUานออกเสียง อUานเอา
เรื่อง เขียน และการพูดสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใช9ในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลา ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ทดลอง 10 ชั่วโมง
หัวข4อ/แผนการสอนที่ 16
เรื่อง เสริมทักษะด4านการสื่อสารเทคโนโลยี/คอมพิวเตอรL
การใช9เทคโนโลยีที่ทันสมัยสืบค9นข9อมูลขUาวสาร การขอความชUวยเหลือตUาง ๆ เชUน การใช9 Application
ในโทรศัพทZเคลื่อนที่ และสามารถใช9คอมพิวเตอรZโปรแกรมเบื้องต9นได9
ระยะเวลา
ทฤษฎี 10 ชั่วโมง ทดลอง 10 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 17
เรื่อง การฝnกปฏิบัติงาน
การดูแลผู9สูงอายุ มีความรู9 ความเข9าใจ มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู9สูงอายุ สามารถนำความรู9ที่ได9มา
ประยุกตZใช9ในการปฏิบัติการดูแลผู9สูงอายุได9อยUางถูกต9องตามหลักวิชาการอยUางมีประสิทธิภาพโดย
1. การฝ¡กปฏิบัติงานในสถานบริการ/สถานดูแลผู9สูงอายุ (ปฏิบัติ 90 ชั่วโมง) การฝ¡กปฏิบัติงานจริง
ตามองคZความรู9 ข9อที่ 1-16 ในการดูแลผู9สูงอายุตามกลุUมศักยภาพ
กลุUมที่ 1 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือได9 ชUวยเหลือผู9อื่น สังคม และชุมชนได9 (ติดสังคม) เชUนการ
สUงเสริมสุขภาพผู9สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การสUงเสริมภูมิปžญญาท9องถิ่น
กลุUมที่ 2 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองได9บ9าง (ติดบ9าน) เชUน การจัดกิจกรรมการให9ความรู9 และ
คำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่พบบUอยในผู9สูงอายุ การใช9ยาในผู9สูงอายุ การชUวยเหลือดูแลผู9สูงอายุเบื้องต9น
สุขภาพจิตกับผู9สูงอายุ การคัดกรองภาวะเครียดและสมองเสื่อม
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กลุUมที่ 3 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9 พิการ / ทุพพลภาพ (ติดเตียง) เชUน การดูแลชUวยเหลือ
ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9 เนื่องจากความชราภาพที่มีปžญหา ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ขับถUาย ระบบอวัยวะสืบพันธุZ การจัดสภาพแวดล9อมที่เหมาะสมสำหรับผู9สูงอายุ (เชUนบริเวณเตียง/ห9องพักผู9สูงอายุ)
2. ฝ¡กปฏิบัติในชุมชน (ปฏิบัติ 90 ชั่วโมง) การฝ¡กปฏิบัติงานจริงตามองคZความรู9 ข9อที่ 1-16 ในการ
ดูแลผู9สูงอายุตามกลุUมศักยภาพ
กลุUมที่ 1 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองได9 ชUวยเหลือผู9อื่น สังคม และชุมชนได9 (ติดสังคม) เชUน
การสUงเสริมสุขภาพผู9สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การสUงเสริมภูมิปžญญาพื้นบ9าน
กลุUมที่ 2 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองได9บา9 ง (ติดบ9าน) เชUน การจัดกิจกรรมการให9ความรู9 และ
คำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่พบบUอยในผู9สูงอายุ การใช9ยาในผู9สูงอายุ การชUวยเหลือดูแลผู9สูงอายุเบื้องต9น
สุขภาพจิตกับผู9สูงอายุ การคัดกรองภาวะเครียดและสมองเสื่อม
กลุUมที่ 3 ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9 พิการ ทุพพลภาพ (ติดเตียง) เชUน การดูแลชUวยเหลือ
ผู9สูงอายุที่ชUวยเหลือตนเองไมUได9เนื่องจากความชราภาพ ที่มีปžญหาระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ขับถUาย ระบบอวัยวะสืบพันธุZ การจัดสภาพแวดล9อมที่เหมาะสมสำหรับผู9สูงอายุทงั้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ระยะเวลา
ปฏิบัติ 180 ชั่วโมง
9.8 รายชื่อแหล@งฝnกภาคปฏิบัติที่เอื้ออำนวยต@อการฝnกอบรม
1. มู ลนิ ธิ ผู 9 สู งอายุ (บ9 านลุ งสนิ ท) ราชบุ รี 117 ม. 5 ต. คุ 9 งกระถิ น อ.เมื อง จ.ราชบุ รี โทร
0895467638
2. โรงพยาบาลศูนยZนครปฐม จ.นครปฐม
3. ศูนยZดูแลผู9สูงอายุในชุมชน (หนองงูเหลือม)
4. สถานสงเคราะหZคนชราในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 2 แหUง
10. การวัดและประเมินผลการอบรม
ผู4ที่สำเร็จการอบรมต4องเข4ารับการอบรมตามที่หลักสูตรกำหนดและผ@านการประเมินดังนี้
1. มีเวลาเรียนไมUต่ำกวUา ร9อยละ 80
2. การประเมินผลภาคทฤษฎีแตUละรายวิชา ผู9เข9าอบรมที่ได9ผลการสอบได9มากกวUาร9อยละ 60 ถือวUา
สอบผUานหรือเปpนไปตามเกณฑZที่ผู9สอนกำหนดวUาผUาน
3. การประเมินผลภาคปฏิบัติแตUละรายวิชา ผู9เข9าอบรมที่ได9ผลการสอบได9มากกวUาร9อยละ 60 ถือวUา
สอบผUานหรือเปpนไปตามเกณฑZที่ผู9สอนกำหนดวUาผUาน

19

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรที่สอดคล9องกับนโยบายของสถาบันในเรื่องตUอไปนี้
1. การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู9สูงอายุ มีหน9าที่
บริหารหลักสูตรให9มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคZของหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด9วย เอกสารประกอบคำสอนการดูแลผู9สูงอายุ
วารสาร digital book ทั้งภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ มีระบบการสืบค9นที่ทันสมัย มีห9องปฏิบัติการ เพื่อการ
ฝ¡กหัดการชUวยเหลือดูแลผู9ป£วยพร9อมกับอุปกรณZที่ทันสมัย มีห9องเรียนอยUางเพียงพอ
3. การสนับสนุนและการให9คำแนะนำแกUผู9เข9ารับการอบรม สถานศึกษาจัดให9มีอาจารยZที่ปรึกษา ทำ
หน9าที่ให9การสนับสนุนกิจกรรมของผู9เข9ารับการอบรม และให9คำแนะนำปรึกษาแกUผู9เข9ารับการอบรม
4. มีการประเมินการได9งานทำของผู9สำเร็จการอบรม และความพึงพอใจของผู9สำเร็จการอบรม และ
ผู9ใช9ภายหลังสำเร็จการอบรม 4 เดือน
12. การแต@งกายของผู4รับการอบรม
การแต@งกายผู4เข4ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู4สูงอายุ
ชุดผู4เข4ารับการอบรมหญิง (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต)ิ
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดเข็มกลัดที่หน9าอกด9านซ9ายและติดป‚ายชื่อ-สกุลที่หน9าอกด9านขวา กระเป¨า
หน9าอกซ9ายปžกสัญลักษณZมหาวิทยาลัย
2. กระโปรงทรงตรงยาวคลุมเขUา สีดำหรือกรมทUา ผ9าไมUมีลาย ไมUมัน ไมUโปรUงบาง
3. เข็มขัดสีดำ
4. รวบเก็บผมใสUตาขUายคลุมผมให9เรียบร9อย
4. รองเท9าสีดำหุ9มส9น ส9นสูงไมUเกิน 2 นิ้ว ไมUมีลวดลาย
ชุดผู4เข4ารับการอบรมชาย (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดเข็มกลัดที่หน9าอกด9านซ9ายและติดป‚ายชื่อ-สกุลที่หน9าอกด9านขวา กระเป¨า
หน9าอกซ9ายปžกสัญลักษณZมหาวิทยาลัย
2. กางเกงขายาวทรงตรง สีดำหรือสีกรมทUา (ห9ามกางเกงยีน)
3. เข็มขัดสีดำ
4. รองเท9าหนังสีดำหุ9มส9น พื้นยาง ถุงเท9าสีดำ
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