
หลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ 420 ช่ัวโมง 
1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)     ผูดูแลผูสูงอายุ   4๒๐ ชั่วโมง 
(ภาษาอังกฤษ)   Caregivers of Older Persons 420 hours 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะในการดูแลผูสูงอายุ 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานไดจริง 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใชประกอบอาชีพดูแลผูสูงอายุท่ีตองการการดูแล 

๓. โครงสรางหลักสูตร(ตามเอกสารแนบทายหลักสูตร) 

4. คําอธิบายหลักสูตร 
ศึกษาความรูท่ัวไปเรื่องการดูแลผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพ โรคกลุมอาการและปญหาท่ีพบบอยใน

ผูสูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การชวยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองครวมและการดําเนินงาน
ของสถานประกอบการใหเปนไปอยางถูกตอง ตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีทักษะในการ
พัฒนาและสงเสริมใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ 

๕. เนื้อหาของหลักสูตร (ตามเอกสารแนบทายหลักสูตร) 

๖. การจัดเวลาและตารางสอน 
ใหเปนไปตามหนวยงานท่ีขอรับรองหลักสูตรกําหนดและเปนการจัดการเรียนการสอนตอเนื่อง 

๗. จํานวนช่ัวโมงท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 4๒๐ ช่ัวโมง 

๘. คุณสมบัติผูเรียน ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
๑. เปนผูท่ีมีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ 
3. เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายและจิตใจไมเปนอุปสรรคตอการอบรมและการปฏิบัติงาน 

9. คุณสมบัติวิทยากรผูสอน (ตามเอกสารท่ีแนบทายหลักสูตร) 

10. เกณฑการประเมินผล 
1. จะตองมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน 
2. เกณฑการตัดสินตองผานการทดสอบภาคทฤษฎีดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐  
3. ฝกปฏิบัติภาคสนาม โดยฝกปฏิบัติในสถานศึกษาและศึกษาดูงานในสถานประกอบการกิจการการ

ดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง และภาคปฏิบัติดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

11. วิธีการประเมินผล 
๑. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
๒. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม 

12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ 420 ช่ัวโมง 

หมวดวิชา คําอธิบาย 
จํานวน
(ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

ผูสอน 

1. ความรู
ท่ัวไปของ
ผูสูงอายุ 

1.1 สถานการณผูสูงอายุ 
      - การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร 
      - สถานะสุขภาพของผูสูงอายุ 
      - สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
      - ความตองการในการดูแล 

15 4  -บุคลากรทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข/ 
-นักประชากรศาสตร 

1.2 การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 
- รางกาย 
- จิตใจ 
- สังคมเศรษฐกิจ 

3  -แพทย/ 
-พยาบาล 

1.3 สิทธิและสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ 

- กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- สิทธิและสวัสดิการสําหรับ 

ผูสูงอายุ 
- การลดหยอนคาโดยสาร 
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
- เบี้ยยังชีพผูพิการ 

4  - นิติกร/ 
-นักพัฒนาสังคม/ 
-นักสังคมสงเคราะห/ 
-เจาหนาทีก่รมกิจการ
ผูสูงอาย ุ
 

1.4 เจตคติตอผูสูงอายุในทุกมิต ิ 2  -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักจิตวิทยา/ 
-นักสังคมสงเคราะห 

1.5 การอยูรวมกันและความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน 

- การสื่อสารท่ีเหมาะสม 
- ทักษะการฟง 

1 1 -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข/ 
-นักจิตวิทยา/ 
-นักสังคมสงเคราะห 

   14 1  
2. การ
สงเสริม
สุขภาพ
ผูสูงอายุ 

2.1 อาหารและโภชนาการสําหรับ
ผูสูงอายุ 

50 6 4 วิทยากรหลัก 
-แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักกําหนดอาหาร/ 
-นักโภชนบําบัด/ 
-นักโภชนากร/ 
-นักโภชนาการ 
วิทยากรเสริม 
นักวิชาการสาธารณสุข 



หมวดวิชา คําอธิบาย 
จํานวน
(ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

ผูสอน 

2.2 การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
กับผูสูงอายุ 
 
 
 

3 3 วิทยากรหลัก 
-แพทย/ 
-นักกายภาพบําบัด/ 
-วิทยาศาสตรการกีฬา/ 
-พยาบาล 
วิทยากรเสริม 
นักวิชาการสาธารณสุข 

2.3 การสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 3 3 -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข/ 
-นักจิตวิทยา 

2.4 การจัดกิจกรรมนันทนาการและ
การชะลอความเสื่อม 

3 7 วิทยากรหลัก 
-แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักกายภาพบําบัด/ 
-นักกิจกรรมบําบัด/ 
-วิทยาศาสตรการกีฬา 
วิทยากรเสริม 
-นักวิชาการสาธารณสุข 

2.5 การจัดสภาพแวดลอม 
- การเปลี่ยนผาปูท่ีนอน ปลอก

หมอน ผาหม และเสื้อผา 
- การทําความสะอาด

สภาพแวดลอม 

3 3 -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข 

2.6 การใชภูมิปญญาชาวบานในการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
(การนวด การอบสมุนไพร) 

4 8 วิทยากรหลัก 
-แพทยแผนไทย/ 
-แพทยแผนไทย
ประยุกต 
วิทยากรเสรมิ  
- พยาบาลที่ผานการอบรม
การใชภูมิปญญาชาวบานใน
การดูแลสุขภาพ/ 
- นักวิชาการสาธารณสุขที่
ผานการอบรมการใชภูมิ
ปญญาชาวบานในการดูแล
สุขภาพ/ 
- ผูประกอบวชิาชพี
การแพทยแผนไทย  
ดานเวชกรรมไทย/ 
- ผูจบหลักสูตรผูชวยแพทย
แผนไทย 330/๓๗๒ ชัว่โมง 
หรือหลักสูตรวชาิชีพสาขา
การแพทยแผนไทยประเภท
นวดไทย (๘๐๐/๑,๓๐๐ 
ชั่วโมง) จากสภาการแพทย
แผนไทย 



หมวดวิชา คําอธิบาย 
จํานวน
(ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

ผูสอน 

   22 28  
3. การดูแล
ผูสูงอายุ 

3.1 การดูแลสวนบุคคล 
- การทําความสะอาดชองปาก 
- การดูแลมือเทา 
- การทําความสะอาดผม เลบ็ ตา หู 

และจมูก 
- การอาบน้าํ เช็ดตวั และการแตงตัว 

75 6 12 -พยาบาล 

3.2 การคัดกรองเบื้องตน  
(สมองเสื่อม/ภาวะซึมเศรา/
ADL/IADL/ST5/9Q/TGDS) 

2 2 -แพทย/ 
-พยาบาลดานเวช
ศาสตรผูสูงอาย/ุ 
-พยาบาล 

3.3 การวัดสัญญาณชีพและการ
บันทึกอาการ 

3 3 -แพทย/ 
-พยาบาล 
 
 

3.4 การฟนฟูสมรรถภาพและ
กิจกรรมทางกาย กายภาพบําบัด 

3 5 วิทยากรหลัก 
-แพทยเวชศาสตร
ฟนฟู/ 
-นักกายภาพบําบัด/ 
-นักกิจกรรมบําบัด/ 
-พยาบาล 
วิทยากรเสริม 
-นักกายอุปกรณ 

3.5 การเคลื่อนยายผูสูงอายุและ 
การใชอุปกรณชวยเดิน 
 

2 4 -กายภาพบําบัด/ 
-แพทย/ 
-พยาบาล 

3.6 การใชยา (หลักการใชยาท่ี
ถูกตอง 7R) 

2  -เภสัชกร/ 
-แพทย 
-พยาบาล 

3.7 การปองกันการติดเชื้อและการ
แพรกระจายเชื้อ และการปองกัน
และควบคุมโรคโควิด 19 

3  -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข 

3.8 การชะลอความเสื่อมถอย 6  -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักกายภาพบําบัด/ 
-นักกิจกรรมบําบัด/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข 

3.9 การดูแลผูปวยท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
- การดูแลระบบทางเดินอาหาร  

(การเตรียมอาหาร การใหอาหารทาง
สายยาง) 

6 12 -แพทย/ 
-พยาบาล 



หมวดวิชา คําอธิบาย 
จํานวน
(ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

ผูสอน 

- การดูแลทางเดินหายใจ  
(การใหออกซิเจน การพนยา  
การเคาะปอด การดูดเสมหะ) 

- การดูแลระบบขับถาย  
(การดูแลสายสวนปสสาวะ) 

- การดูแลปองกันแผลกดทับ  
(จัดทา เปลี่ยนทานั่ง ทานอน  
พลิกตะแคงตัว) การพลิกตะแคงตัว 

 3.10 การดูแลแบบประคับประคอง
และการดูแลผูสูงอายุระยะทาย/
พินัยกรรมชีวิต 

 2 2 วิทยากรหลัก 
-แพทย/ 
-พยาบาล 
วิทยากรเสริม 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-นักจิตวิทยา 

   35 40  
4. การ
ประเมินภาวะ
วิกฤตการ
ชวยชีวิตการ
ปฐมพยาบาล
และการสงตอ 

4.1 การดูแลอุบัติเหตุท่ีพบบอย  
(ฟกช้ํา แผลถลอก แผลไฟไหม มีด
บาด สัตวกัดตอย) 

21 6 15 -แพทย/ 
-พยาบาล 

4.2 การประเมินภาวะวิกฤต 
4.3 การชวยชวีิตการใช
เครื่องกระตุนหัวใจอัตโนมัติ(AED) 
4.4 การหามเลือด 
4.5 การปฐมพยาบาลเม่ือกระดูกหัก
กอนสงตอ 
4.6 การสงตอและขอรับคําปรึกษา
แหลงใหความชวยเหลือ (แหลงเบอร
ท่ีควรรู) 

   6 15  
5. โรคกลุม
อาการและ
ปญหาท่ีพบ
บอยใน
ผูสูงอายุ 

5.1 โรคเรื้อรังท่ีพบบอย (ขอเขา
เสื่อม โรคเรื้อรังท่ีไมติดตอ) 

10 10  -แพทย/ 
-พยาบาล 
 5.2 กลุมอาการผูสูงอายุ (ภาวะสมอง

เสื่อม โรคตา ซึมเศรา นอนไมหลับ) 
5.3 ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 
(Incontinence) 
5.4 ภาวะเสี่ยงตอการหกลม (Fall) 

   10   
6. แนวคิด
เกี่ยวกับ

6.1 การจัดการความเครียดของ
ผูดูแล(การดูแลทดแทน/การปองกัน

11 2  -แพทย/ 
-พยาบาล/ 



หมวดวิชา คําอธิบาย 
จํานวน
(ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

ผูสอน 

ผูดูแล การกระทําความรุนแรงในครอบครัว) -นักวิชาการสาธารณสุข/ 
-นักจิตวิทยาคลินิก/ 
-นักจิตวิทยา 
 
 
 

6.2 การดูแลตนเอง 2  
6.3 บทบาทผูดูแล 2  
6.4 จริยธรรมผูดูแล 2  

6.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูดูแล 
(แรงงาน), ผูสูงอายุ และ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 3  -นิติกร/ 
-พนักงาน
เจาหนาท่ีตาม
พรบ.สถาน
ประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 
 

   11   
7. การฝก
ทักษะอาชีพ 
ดานภาษา 
และ
คอมพิวเตอร 

7.1 ทักษะทางภาษา (คํา
ศัพทเทคนิคเฉพาะ การสื่อสาร
เบื้องตนเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ) 

18 6 12 -แพทย/ 
-พยาบาล 

7.2 ทักษะดานการใชดิจิตอลพ้ืนฐาน 
(คอมพิวเตอร แอพพลิเคชั่น) 

   -วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร 
-วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

-วิทยาการคอมพิวเตอร 
-คุรุศาสตรคอมพิวเตอร 

   6 12  
8. การฝก
ภาคปฏิบัต ิ

การฝกงานในสถานดูแลผูสูงอายุ 
หรือโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลผูสูงอายุ 

220  220 -แพทย/ 
-พยาบาล/ 
-นักวิชาการสาธารณสุข 

    220  
9. การวัดผล
และประเมินผล
การอบรม 

9.1 ทดสอบการประเมินภาคทฤษฎ ี    (เปนไปตามเกณฑ
การประเมินของ

โรงเรียน) 
9.2 ทดสอบการประเมินภาคปฏิบัติ    
9.3 ทดสอบและประเมินผล 
ดานทักษะการปฏิบัต ิ

   

9.4 ทดสอบและประเมินผล 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   

 รวมท้ังส้ิน 420 104 316  
 
 

ปรับปรุงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 


