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หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 
 

Institute of Community Colleges' Certificate Program in Integrated Elderly Healthcare. 
 
 
 
 

1.  ชื่อหลักสูตร      
     (ภาษาไทย)    : ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 
     (ภาษาอังกฤษ)   : Institute of Community Colleges' Certificate Program in Integrated Elderly   

        Healthcare. 
  

2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
      (ภาษาไทย)    : ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 
      (ภาษาอังกฤษ)  : Institute of Community Colleges' Certificate Program in Integrated Elderly   
                 Healthcare. 
 
3.  หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร 
 จากการแพทย์ที่ก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรในอนาคต    
ท าให้พีระมิดของประชากรจะมีฐานแคบลงไปอีกมาก โครงสร้างของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นทุกปี  
จากการส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติ  พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในสังคมผู้สูงอายุมา ต้ังแต่ปี 2548 คือ      
มีผู้สูงอายุร้อยละ 10.40 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551 – 2571 สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ 

  การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557  โดยส านักสถิติแห่งชาติ  พบว่า ประเทศไทย   
มีประชากรผู้สูงอายุจ านวน 10,014,699 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.90 ของประชากรในประเทศ การกระจาย
ตัวของผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 40.90 นอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 59.10           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.90  ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.6 ภาคเหนือ คิดเป็น
ร้อยละ 21.10 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 12.00  และส าหรับกรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 9.40 เมื่อน ามาจ าแนกตามช่วงวัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60  - 69 ปี) วัยกลาง  
(อายุ 70 – 79 ปี ) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุของประเทศไทยอยู่ในช่วงวัยต้น 
คิดเป็นร้อยละ 56.50  ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุพบว่าปี 2537 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ร้อยละ 3.60 
ปี 2545 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ร้อยละ 6.30 ปี 2550 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ร้อยละ 7.70 ปี 2554  
มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ร้อยละ 8.6 ปี 2557 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ร้อยละ 10.40 จากข้อมูลการส ารวจ 
พบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว   มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ 
(แพทย์หญิงลัดดา  ด าริการเลิศ ; 2554) ด้านสุขภาพ การดูแลและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่  1) ออกก าลังกาย 2) รับประทานผักสดและผลไม้ 3) ดื่มน้ าสะอาด
วันละ 8 แก้ว  4) ไม่ดื่มสุรา 5) สูบบุหรี่ พบว่ามีเพียง 18.70 เท่านั้นที่มีพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ผู้สูงอายุที่
มีภาวะทุพพลภาพมีข้อจ ากัด ในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง ประมาณร้อยละ 15.00 ของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพกลุ่มนี้เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 7.00 เท่านั้น 

จากข้อมูลประชากรจังหวัดพิจิตร ปี 2558 พบว่า จังหวัดพิจิตร มีประชากรผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป      
จ านวน 90,939 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วน
ผู้สูงอายุ รายอ าเภอ พบว่าประชากรผู้สูงอายุที่เกินค่าประเทศ (ร้อยละ 15.7) และ 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 
ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ และดงเจริญ และจากประเมินความสามารถในการประกอบ
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กิจวัตร  ประจ าวันผู้สู งอายุ ได้รับประเมินทั้ งหมด 66,728 คน คิดเป็นร้อยละ 73.44 พบว่าเป็น 
กลุ่ม 1 ติดสังคม ร้อยละ 94.73 กลุ่ม 2 ติดบ้านร้อยละ 4.09 และเป็นกลุ่ม 3 ติดเตียงร้อยละ 1.05 และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สภาพร่างกาย        
ที่สามารถมองเห็นความเสื่อมของวัยตามอายุขัยที่เพ่ิมขึ้น เริ่มจากสภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้หงุดหงิด 
มีความวิตกกังวล สืบเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือจากการเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตหลายด้าน หากไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อน มีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยทุพพลภาพพิการได้สูง      
ที่กระทบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2553 : 14-23)  
จากศึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพประมาณ 1.28 ล้านคน มีปัญหาการมองเห็น 
ร้อยละ 57.7 มีปัญหาการได้ยิน ร้อยละ  14.6 ปัญหาทางด้านกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง ร้อยละ 5 - 10 
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ ร้อยละ 40.4 ทั้งนี้ล้วนมาจากความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ก่อให้เกิด
การเจ็บป่วยเรื้อรังและพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยการเสื่อมลงเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัด         
ในการตอบสนองความต้องการของตัวเอง บางครั้งผู้สูงอายุจึงต้องการพ่ึงพาบุคคลในครอบครัวให้การดูแล           
เอาใจใส่อย่างถูกต้อง และถูกวิธีเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ท าโครงการจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุ  ในพ้ืนที่น าร่องคือ ต าบลท่าบัว   
ต าบลหัวดง อ าเภอโพทะเล  อ าเภอตะพานหิน  และอ าเภอเมืองของจังหวัดพิจิตร ซึ่งผลจากการลงพ้ืนที่ พบว่า
มีผู้สูงอายุ และชุมชนประสงค์ให้วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มที่คอยดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิเช่น งาน อสม. หรือ
ลูกหลานของผู้สูงอายุ และผู้สนใจที่จะไปท าอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย  ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บุคคลในครอบครัว ชุมชน มีสมรรถนะ ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องต่อไป   
 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
5. ปรัชญาของหลักสูตร  
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะในการเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ โดยใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน  และการแพทย์แผนไทย มาบูรณาการใช้ในการบ าบัด และดูแลทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม  
 
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในการเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ อย่างมี
คุณภาพ  โดยมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้  
 6.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ทั้งที่มี
ภาวะปกติ และที่มีภาวะพ่ึงพา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย
มาบูรณาการ ประยุกตใ์ช้ได้อย่างเหมาะสม    
 6.2 มีทักษะในการดูแล และบ าบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และการใช้กายอุปกรณ์ ในการดูแล แก้ไข
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
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 6.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ การแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 6.4 ดูแลผู้สูงอายุด้วยความเอ้ืออาทร สุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ อดทน สู้งานหนัก รู้จักกาลเทศะ  
มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีจิตอาสาและศรัทธาในวิชาชีพ 
 
7.  ก าหนดการเปิดสอน       

ตั้งแต ่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 

8.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า   
   
9.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

9.1  ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยชุมชนก าหนด 
9.2  คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก                  

ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
10.  ระบบการจัดการศึกษา 
 10.1  ระบบการจัดการศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2  
ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

10.2  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  สามารถจัดได้  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
 10.2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  36   

หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษา 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
 10.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตร (2 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  60  หน่วย

กิต  ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
10.3  โครงสร้ างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาพ้ืนฐาน และหมวดวิชาเฉพาะ โดยมีสัดส่วนจ านวน

หน่วยกิต  ดังนี้ 
 10.3.1  หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมายถึง รายวิชาที่เป็นความรู้หรือทักษะที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้

ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพในการศึกษา 
         10.3.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตร (1ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         10.3.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตร (2ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 10.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแก่นแท้ หรือจุดเน้นของหลักสูตรแสดง

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างคนที่ท างานเฉพาะด้าน หรือเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หรือเพ่ือเติมเต็มศักยภาพบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง 

       10.3.2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตร (1ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
       10.3.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตร (2ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
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11. การคิดหน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

11.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 11.4 การท างานโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 11.5  การสอนบรรยาย  อภิปราย หรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที ต่อ 1 หน่วย
ชั่วโมง  
12. จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
13. ระยะเวลาการศึกษา 

ก าหนดเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
 
14.  รหัสวิชา  ประกอบด้วยเลข 9 ตัว 
 6607๑๒-A-BB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้ 
 66  หมายถึง  รหัสจังหวัดพิจิตร 
 07  หมายถึง  รหัสหมวดวิชา 
 12  หมายถึง  รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา 
 A  แทนตัวเลข  หมายถึง  ระดับของสาขาวิชา หรือลักษณะของวิชา ดังนี้ 

1 หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน หรือวิชาระดับต้น 
2 หมายถึง  วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง 
3 หมายถึง  วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ 

BB  แทนตัวเลขท่ีเป็นล าดับที่ของรายวิชา 
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15.  โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต  แต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
  1.  หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       27 หน่วยกิต 

                   2.1 วิชาเฉพาะ                 24 หน่วยกิต 
2.3 การฝึกงาน                          3 หน่วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน  จ านวน                  9         หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
660712101 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม    3(1-4-4) 

            Holistic Health Care for Elderly 
660712102 การใช้ยาในผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 

            Medication use in Elderly 
660712103 การฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ     3(1-4-4) 

                   Health Recovery for Elderly 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน        27  หน่วยกิต 
 

2.1 รายวิชาเฉพาะ       24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                น(ท-ป-ศ) 
660712104 ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรไทยพ้ืนถิ่น    3(2-2-5) 

       Basic knowledge of Thai herbs 
660712105  การใช้สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 

       Use Thai herbs for Health 
660712106 อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย   3(2-2-5) 

       Food and Nutrition for Elderly and the Patients 
660712107 ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และผู้ดูแล   3(2-2-5) 

                               Communication skills with elderly, patients and caregivers 
660712108 การนวดแผนไทย       3(1-4-4) 

                               Thai Massage 
660712109 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ     3(2-2-5) 

                               Health Promotion for Elderly 
660712110 ภาวะผู้น าของผู้ดูแลผู้สูงอายุ     3(2-2-5) 

       Leadership of Elderly Caregivers 
660712111 การดูแลผู้สูงอายุภาวะติดเตียงและระยะสุดท้าย   3(2-2-5)  

             Care for Elderly with bedridden and end-of-life stage 
2.2 การฝึกงาน        3        หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
660712112 การฝึกประสบการณ ์                             3(300 ชั่วโมง) 

   Field Experience 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

660712101 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
(Holistic Health Care for Elderly) 

3(1-4-4) 

660712102 การใช้ยาในผู้สูงอายุ  
(Medication use in Elderly) 

3(2-2-5) 

660712103 การฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
(Health Recovery for Elderly) 

3(1-4-4) 

660712104 ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรไทยพ้ืนถิ่น  
(Basic knowledge of Thai herbs) 

3(2-2-5) 

660712105 การใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ  
(Use Thai herbs for Health) 

3(2-2-5) 

660712106 อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย      
(Food and Nutrition for Elderly and the Patients) 

3(2-2-5) 

    รวม 6  รายวิชา  18  หน่วยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

660712107 ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และผู้ดูแล                               
(Communication skills with elderly, patients and 
caregivers) 

3(2-2-5) 

660712108 การนวดแผนไทย 
(Thai Massage) 

3(1-4-4) 

660712109 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   
(Health Promotion for Elderly) 

3(2-2-5) 

660712110 ภาวะผู้น าของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Leadership of Elderly Caregivers) 

3(2-2-5) 

660712111 การดูแลผู้สูงอายุภาวะติดเตียงและระยะสุดท้าย  
(Care for Elderly with bedridden and end-of-life stage) 

3(2-2-5) 

660712112 การฝึกประสบการณ์  
(Field Experience) 

3(300) 

    รวม 6  รายวิชา  18  หน่วยกิต 
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16. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 
  

ระดับผลการเรียน ระดับคะแนน ค่าระดับ ความหมาย 
          A    4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+ 75- 79 3.5 ดีมาก (Very Good) 
          B 70 -74 3.0 ดี (Good) 

C+  65 -69 2.5 ค่อนข้างดี (Fairly  Good) 
          C 60-64 2.0 พอใช้ (Fair) 

D+ 55-59 1.5 ค่อนข้างอ่อน (Poor) 
          D 50-54 1.0 อ่อน  (Very Poor) 
          F 0-49 0 ตก (Fail) 

  
  

 
ตัวอักษรอ่ืน ๆ  ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีดังนี้ 
 I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 P  ผ่าน (Pass) 

S   พอใจ (Satisfactory ) 
 U  ไม่พอใจ (Unsatisfactory )  
 W  ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 AU   (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังหรือการเรียนเสริมความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต
และผู้ลงทะเบียนปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่า
ผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”         
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดรายวิชา 
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รายละเอียดรายวิชา 
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพรายวิชาพื้นฐาน  หมายถึง  รายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนรู้รายวิชา
เฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
660712101 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 3(1-4-4) 

 Holistic Health Care for Elderly 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และความส าคัญ ความจ าเป็นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ          

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพ  บทบาท และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  การช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย   
การดูแลสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และการเกิดโรคที่พบบ่อย  การฝึก
ประเมินภาวะสุขภาพ  เช่น การประเมินสัญญาณชีพ  การประเมินกิจวัตรประจ าวัน  และความเสื่อมท่ีเกิดจาก
การสูงอายุ  ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   
 

660712102 การใช้ยาในผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
 Medication use in Elderly 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ความหมาย และความส าคัญของยาตามพระราชบัญญัติ   หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา หลักการ
ใช้ยาเบื้องต้น  การใช้ยาในวัยสูงอายุ  ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุ  ผลข้างเคียง และอันตรายจากการใช้ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ข้อห้ามใช้ยาตามบทบาทที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข  ปัญหาที่พบ และข้อควรระวังจากการใช้ยาในวัยสูงอายุ   
          ปฏิบัติ หลักการใช้ยาสมุนไพร การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยในงานสาธารณสุข วิธีการใช้สมุนไพรเป็นยา   
 
 
   660712103                            การฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ                      3(1-4-4) 
                                                 Health Recovery for Elderly 
ค าอธิบายรายวิชา 
           แนวคิด  หลักการ สภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในปัจจุบัน  การวิเคราะห์ และประเมินภาวะเสี่ยง
ต่อความพิการ และการป้องกันความพิการซ้ าซ้อนในผู้สูงอายุ  ความหมาย ความส าคัญ และรูปแบบการฟ้ืนฟู
สภาพผู้สูงอายุในครอบครัว   

ฝึกปฏิบัติการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อความพิการ  การประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
การแพทย์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ    การแพทย์แบบผสมผสานในการบ าบัด และการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายผู้สูงอายุ การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  รายวิชาที่เป็นแก่นแท้ หรือจุดเน้นของหลักสูตร แสดงลักษณะ
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างคนที่ท างานเฉพาะด้าน หรือเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ
เพ่ือเติมเต็มศักยภาพบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง 
 
 
  660712104      ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรไทยพื้นถิ่น           3(2-2-5) 
          Basic knowledge of Thai herbs 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทยพ้ืนถิ่น  การใช้สมุนไพรไทยจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชื่อในการเรียกสมุนไพรแต่ละท้องถิ่น ประเภทของสมุนไพร  ลักษณะของสมุนไพร การรู้จัก
ขนาดและการน าสมุนไพรมาใช้อย่างถูกวิธี  ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร    
          ฝึกปฏิบัติการดูลักษณะและประเภทของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ศึกษาดูงานวิถีชุมชน 
 
 
  660712105       การใช้พืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ            3(2-2-5) 
                                                Use Thai herbs for Health 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ความส าคัญ  สรรพคุณทางยาของสมุนไพร หลักการ และวิธีการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือดูแลสุขภาพ   การ
ใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดและการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ข้อควรระวังในการใช้
สมุนไพรไทย ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มตามธาตุเจ้าเรือน  
          ฝึกปฏิบัติการท าลูกประคบ  สมุนไพรพอกเข่า และทา    ฝึกการประคบด้วยสมุนไพรเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้สูงอายุ   
 
 
 
  660712106          อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย  3(2-2-5) 

   Food and Nutrition for Elderly and the Patients 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของอาหารหลัก 5 หมู่ ความต้องการสารอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสม การเลือกชนิดของอาหาร รูปแบบอาหาร ปริมาณสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหารที่เหมาะ
แก่สภาพร่างกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วย  อาหารบ าบัดโรคตามแนวแพทย์วิถีธรรม   การค านวณความต้องการ
สารอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ  การประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ  และผู้ป่วย 
ปัญหา สาเหตุ และข้อควรพิจารณาในการก าหนดอาหารส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย   

ฝึกปฏิบัติการเลือกอาหาร การปรุงอาหารที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย วิธีการให้อาหาร การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และการบ ารุงรักษา  
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    660712107            ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ดูแล            3(2-2-5) 
  Communication skills with elderly, patients and caregivers 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
          หลักการ  ทฤษฎี  ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะของการสื่อสาร  รูปแบบ ทักษะ วิธีการสื่อสาร 
การใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการสื่อสาร  เทคนิคการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ดูแล การให้
ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และผู้ดูแล  
          ปฏิบัติการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การใช้ทักษะในการสื่อสารให้เหมาะสมตามสถานการณ์   ทักษะการ
ประสานงาน การส่งต่อปัญหา   แนวทางการแก้ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสาร และการท างาน  
 
 
    660712108           การนวดแผนไทย                       3(1-4-4) 
                                                 Thai Massage 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ  การนวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ   การนวดเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  ประเภทของการนวด  ลักษณะของการนวด  วิธีการนวดแบบต่าง ๆ  วิธีการนวดกระตุ้นพัฒนาการ
ทารก  การนวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    การนวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์  การ
นวดแผนไทยเพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟูผู้ป่วยและผู้ พิการ  ประโยชน์ของการนวด  ข้อควรระวังในการนวด     
ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยในแต่ละวัย  
 
 

660712109 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ     3(2-2-5) 
Health Promotion for Elderly 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 แนวคิด ทฤษฎี  หลักการ การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  หลักปฏิบัติในการออกก าลังกาย
และการบริหารร่างกายส าหรับผู้สูงอายุ  ประโยชน์ของการออกก าลังกาย  รูปแบบการออกก าลังกาย  ข้อควร
ระวังในการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ   การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมของผู้สูงอายุ  การออกแบบกิจกรรมการบริหารร่างกายเพ่ือคงสภาพ หรือเพ่ิมสมรรถนะผู้สูงอายุโดยใช้
อุปกรณ์ และไม่ใช้อุปกรณ์  การออกแบบอุปกรณ์การบริหารร่างกายโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การวิเคราะห์
สภาพร่างกาย อารมณ์  สังคมผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุระยะที่ 1 ระยะปกติป้องกันการ
ผิดปกติ  ระดับที่ 2 ระยะตรวจพบความผิดปกติเพ่ือป้องกันความรุนแรง ระดับที่ 3 ระยะป้องกันโรคที่
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง   

การฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ การประเมินผลการจัดกิจกรรม  
ประเมินสมรรถนะของร่างกาย การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 ด้าน  ความพึงพอใจในการร่วมท ากิจกรรม
ทางสังคม    
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    660712110         ภาวะผู้น าของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
      Leadership of Elderly Caregivers 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
          ความหมาย  ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า  ระดับของภาวะผู้น า  องค์ประกอบ  บทบาทของ
ผู้น า ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  คุณค่าการพัฒนาภาวะผู้น าในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ   พฤติกรรมและทักษะเพ่ือ
เพ่ิมคุณค่า  การวางแผนพัฒนาภาวะผู้น า  ทักษะส าคัญในการเป็นผู้น าที่ดี  บทบาท หน้าที่ และขอบเขตในการ
ดูแลผู้สูงอายุ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเคารพสิทธิของผู้สูงอายุ จิตวิทยาในการท างานร่วมกัน  คุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  พรหมวิหารสี่  อิทธิบาทสี่  โยนิโสมนสิการ  ธรรมะปฏิบัติอ่ืน ๆ ฝึกปฏิบัตินั่ง
สมาธิ 
 
    660712111   การดูแลผู้สูงอายุภาวะติดเตียงและระยะสุดท้าย            3(2-2-5)  

           Care for Elderly with bedridden and end-of-life stage 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะติดเตียง และระยะสุดท้าย                      
การเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และจิตวิญาณ ตลอดจนการเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยและ
ภาวะใกล้ตาย ทั้งตัวผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง  ในระยะสุดท้ายและญาติ  ความชื่อสัตย์ ให้เกียรติ เคารพใน
ศักดิ์ศรี ทัศนคติ ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเผชิญต่อการเจ็บป่วยในภาวะติดเตียง และระยะสุดท้าย          
การจัดการอาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยภาวะติดเตียง และระยะสุดท้าย  
ที่อยู่ในภาวะใกล้ตายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การท า
พินัยกรรมชีวิต                
           ฝึกปฏิบัติการดูแลให้ค าปรึกษาในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะติดเตียง และระยะสุดท้ายแก่ญาติ         
การจัดการความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตของญาติและหรือผู้ดูแล ตลอดจน มีการสื่อสารในการ
ประสานงานเครือข่ายในการส่งต่อผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะติดเตียง และระยะสุดท้าย ได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2 การฝึกงาน                  3     หน่วยกิต 
          6607๑๒112     การฝึกประสบการณ์             3(300 ชม.) 
                                                    Field Experience 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 ฝึกปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต าบล และ
โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว หรือชุมชนแบบแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ผสมผสานแบบองค์รวม 4 มิติที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  ความรู้พ้ืนฐานด้านสมุนไพรไทยพ้ืนถิ่น การใช้พืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ  
การนวดแผนไทย อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ
ผู้ดูแล การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะผู้น าของผู้ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุภาวะติดเตียงและระยะ
สุดท้าย   

ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยมีแผล ผู้ป่วยไข้สูง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบอวัยวะสืบพันธ์ ผู้ป่วยล้างไต การดูแลผู้ป่วยที่มีการขับถ่าย
หน้าท้อง และการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
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ส่วนที่ ๓ 
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาท่ีสอน สถานที่ท างาน 
1 นางสาวพจนา มิยะปกรณ์ชัย วท.ม.พยาบาล 1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท,
พุทธชินราช 
2. อาจารย์พยาบาล   
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
(Holistic Health Care for the 
Elderly) 

โรงพยาบาลพุทธชินราช  
พิษณุโลก 

2 นายแพทย์พนม   ปทุมสูต แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพทะเล 

การใช้ยาในผู้สูงอายุ  
(Drug use in the elderly) 

โรงพยาบาลโพทะเล  
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 

3 นายค ารณ   ราชการ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
รบ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ การฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
(Health Recovery for the Elderly) 

รพ.สต.ทับหมัน อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร 

4 นายส าเริง    คลองบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร  ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรไทยพ้ืนถิ่น  
(Basic knowledge of Thai herbs) 

ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร   

5 นายสมนึก   จันทร์จร  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย
ประธานกลุ่มสมุนไพรทุ่งทราย
ทอง้บ านเขาพนมกาว้ต.หนอง
พยอม้อ.ตะพานหิน้จ.พิจิตร 

ต.หนองพยอม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร 

6 นายทองสุก  ทองด้วง คบ.เกษตรศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ 57 ม.2 ต.วังหว้า             
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

7 นางสาวพจนีย์  กลแกม 
    

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิชาการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ  
(The use of Thai herbs for health) 

รพ.สต.ท่าบัว 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาท่ีสอน สถานที่ท างาน 
8 นางเสาวรี   นวัทประเสริฐ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วย  (Food and Nutrition for the 
Elderly and the Patient) 

โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชตะพานหิน 

9 นางรัตนา  คันศร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย และ
ผู้ดูแล (Communication skills with the 
elderly, patients and caregivers) 

โรงพยาบาลบางมูลนาก 

10 นางสมพิศ   วิริยม พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ การนวดแผนไทย (Thai Massage) โรงพยาบาลวังทรายพูน 
11 นางสาวรัชนี   พรหมอยู่ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   

(Health Promotion for the Elderly) 
โรงพยาบาลวังทรายพูน 

12 นายพิชัย         พิมพ์เมือง สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ภาวะผู้น าของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Leadership of Elderly Caregivers) 

รพ.สต.ไทรโรงโขน 

13 นางนิกรณ์รัตน์  ภักดีวิวัฒน์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  การดูแลผู้สูงอายุภาวะติดเตียงและระยะ
สุดท้าย (Care for the elderly, bedside 
and the final stage) 

โรงพยาบาลพิจิตร 

14 นางฐิตาพร  เรเรือง พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ฝึกประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care 
Experience) 

โรงพยาบาลพิจิตร 
15 นางสาวอัชรา   โคเกิด สาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ไทรโรงโขน 
16 นางสาวกฤติญา   นวลค า พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.วังส าโรง 
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ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

 1 6698 00126 41 7
    

นางสาวพจนีย์  
กลแกม 

พทป.บ. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

ม.นเรศวร 2556 

3 6606 00076 84 8 นางสาวการะเกด  
สายสุจริต 

แพทย์แผนไทย
บัณฑิต 
พท.น. 
 
พท.ผ.  
 
บ.ว. 
 
บ.ภ. 

1. แพทย์แผนไทย
บัณฑิต 
2. นวดไทย 
 
3. ผดุงครรภ์ไทย 
 
4. เวชกรรมไทย 
 
5. เภสชักรรมไทย 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
กองประกอบโรค
ศิลปะ 
กองประกอบโรค
ศิลปะ 
กองประกอบโรค
ศิลปะ 
กองประกอบโรค
ศิลปะ 

2552 
 
2555 
 
2552 
 
2547 
 
2547 

3 6699 00211 66 8 นางพุทธวรรณ  
ศิวเวทพิกุล 

พย.ม.พยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
พย.บ.พยาบาล
ศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง 
วุฒิบัตรความช านาญ
เฉพาะทาง 
ป.พย.ระดับต้น 

1. การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 
2. พยาบาลศาสตร์ 
 
3. สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
4. สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 
5. ประกาศนียบัตร
พยาบาลระดับต้น 

ม.นเรศวร 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ม.เชียงใหม่ 
 
สภาการพยาบาล 
 
วิทยาลัยพยาบาล
ชัยนาท 

2550 
 
2535 
 
2553 
 
2552 
 
2530 

3 6505 00521 87 4 นางสาวนงลักษณ์  
ม่วงศรี 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

หลักสูตรและการ
สอน 
นิเทศศาสตร์ 

ม.นเรศวร 
 
ม.ราชภัฎพระนคร 

2547 
 
2537 
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ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
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ส่วนที่ ๖ 
คณะกรรมพัฒนา/วิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก 
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 ครั้งที ่9/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสรรพงาย อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 .....................................................................................  
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายไพศาล  นุ่มนาค   ประธานกรรมการสภา 
2.  นายประทีป  นากกลัด  รองประธานกรรมการ 
3.  ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
4.  นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน ์  กรรมการ   
5. นายวิเชียร  จุลพันธ์   กรรมการ 
6.  นายบรรเทิง  ศรีนาก   กรรมการ 
7.  นายสิทธิพงษ์  เจียมศรีพงษ์  กรรมการ  
8.  นายบรรลือ  เหลืองทองค า  กรรมการ 
9.  นายสุธนต์  เทียนเฮง   กรรมการ  
10.  นายธวัชชัย  รัตนพุก  กรรมการ 
11.  นายวชิัย   ชวนรักษาสัตย์  กรรมการ 

 12.  นางวิลัย  บุตร์วัตร   เลขานุการ   
.  13. นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 

1.  นายพนม  ปทุมสูติ   ติดราชการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายณรงค์   แก้วแกมแข   เจ้าหน้าที่งานสภา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ)   
 

สรุปเรื่อง 

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับนักวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ นักบริบาล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัดพิจิตร ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  (นัก
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) เพ่ือตอบสนองตอบความต้องการของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ  และ
คุณภาพชีวิต ด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
และโครงสร้างตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 จ านวน 36 หน่วยกิต โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอต่อ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวทิยาลัยชุมชน (นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ)   
 
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ   

1. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558  มาตรา 37 (6) สภาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
และกลุ่มอาชีพ 

2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พุทธศักราช 2560 
     
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) 


