
 

กำหนดสอบข้อเขียน 
 วันเสาร์ท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
วิชาท่ีสอบ  การพยาบาลผู้สูงอายุ และการรักษาโรคเบ้ืองต้น 
 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน  
 วันเสาร์ท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์  
 วันเสาร์ท่ี   ๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
วันจันทร์ท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

(ทางเว็บไซด์ http://www.ph.mahidol.ac.th) 
 

แสดงความจำนงเข้ารับการศึกษาอบรม  
โดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร          

 และส่งหลักฐานการโอนเงิน 
ภายในวันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 

สถานท่ีฝึกอบรม 
ภาคทฤษฎี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า โรงพยาบาลสิรินธร 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถานบริการ 
 ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัด 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ท่ี 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒, ๐๘๖ ๘๓๖ ๘๖๘๗ 
หรือ เว็บไซด์ http://www.ph.mahidol.ac.th 

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวม   ๑๗  หน่วยกิต 
ภาคทฤษฎี 
นโยบายและการพัฒนาระบบสุขภาพ* ๒(๒-๐-๔) 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุข้ันสูง ๒(๑-๒-๕) 
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับ  ๒(๒-๐-๔) 
      การพยาบาลเวชปฏิบัติ 
การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔) 
การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน*  ๓(๓-๐-๔) 
ภาคปฏิบัติ   
การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  ๓(๐-๑๒-๒) 
การปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน ๓(๐-๑๒-๒) 
 

หมายเหตุ: *สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ 
ภาคทฤษฎี เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (Online และ Onsite) 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ฝึกภาคปฏิบัติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์)   
▪  วันท่ี ๒๑ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุในสถานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
▪  วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ : ฝึกปฏิบัติการ  
พยาบาลผู้สูงอายุในสถานบริการปฐมภูมิหรือหน่วยงานต้นสังกัด  
การศึกษาดูงาน หลักสูตรจะจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ในระหว่างการอบรมแก่ผู้เข้าอบรมท่ีสนใจ  โดยค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
วิทยากร 
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์พิเศษและผู้เช่ียวชาญ จากหน่วยงานภายนอก          
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

 
 
 

 
 

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น 

 

หลักสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  
 

รุ่นท่ี ๑ 
 

วันที่ ๒๓ เมษายน – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
จัดโดย 

 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

(ฉบับปรับปรุง-ขยายระยะเวลา: วันที ่6 มกราคม 2564) 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ๔๐,๐๐๐ บาท 

http://www.ph.mahidol.ac.th/


  
หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ ปี 2548 
จากการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ  ประเทศไทยจะกลาย เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”
Complete Aged Society  คือมีสัดสว่นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 
20 ในปี 2564 และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” Super Aged Socie ty 
เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 25741 อย่างไรก็
ตาม จากรายงานสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโ รคท่ีทำให้ผู้สูงอายุ
สูญเสียปีสุขภาวะ 5 อันดับแรกในผู้ชายไดแ้ก่โรคหลอดเลือดสมอง โ รคหลอด
เลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิง 
ได้แก่ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและ
โรคซึมเศร้า ตามลำดบั  ซึ่งเป็นความท้าทายของระบบสุขภาพไทย 

ท่ีผ่านมาสภาการพยาบาลไดม้ีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้สำหรับ
พยาบาล เช่น หลักสูตรcare manager เพื่อตอบสนองระบบบริการระยะกลาง
และระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย ุและระบบการดูแลแบบประคับประคอง อย่างไร
ก็ตามพบว่าบุคลากรพยาบาลท่ีดูแลกลุ่มประชากรสูงอายุยั งมีจำนวนไม่
เพีย งพอ และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและครอบครัว การส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค การรกัษาโ รค
การจัดการสุขภาพผู้สู งอายุอย่า งต่อเน่ือง การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง
ระหว่างระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจดัการ
สถานบริบาลท่ีมีมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนา
กำลังคนเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อตอบสนอ ง
ความต้องการด้านบริการสขุภาพ โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (4 เดือน) ขึ้น เพื่อ ใ ห้
ผู้รับการอบรมสามารถจัดบริการเชงิรุก เพื่อส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง สามารถจัดการโรคเรื้อรังในผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาซับซ้อนและ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบบริการ เพื่อการ
ดูแลต่อ เน่ืองสำหรับผู้สู งอายุ ท่ีต้องการการดูแลระยะยาวแ ละแบบ
ประคับประคองในชุมชน รวมถึงการประสานแหล่งประโยช น์และทำงาน
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้
อย่างมีสุขภาวะและมีความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความมั่นคงในชีวิต และมีส่วนร่วมใน
สังคม (Active Aging) เพื่อชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
สำหรับผู้สูงอายุในสังคม 

 
 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่อไปน้ี 
๑. ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเคารพในสิทธิ ความต้องการและ

ความแตกต่างของผู้สูงอายุ การพิทักษส์ิทธิ การให้บริการอย่างเท่าเทียมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมเชิงวิชาชพี 

๒. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ ตรวจคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหาและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุ 

๓. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านพฤฒาวิทยา สาธารณสุข การพยาบาลและ
เวชปฏิบัติชุมชน ในการวางแผนและประเมินผลโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ 

๔. การพยาบาลผู้สูงอายุในการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การดูแลต่อเน่ือง การจัดการรายกรณีการฟืน้ฟูสภาพ
และการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายตุามกรอบจรรยาบรรณวิชาชพี 
มาตรฐานทางวิชาการ และภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. แสดงภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
ชุมชนและภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพยาบาลผู้สูงอายุ สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับผู้สงูอายุโดย
ประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๗. ประยุกต์ผลงานวิชาการ ในการออกแบบระบบการดูแล เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ 
 

ประโยชน์ที่ผู้สำเร็จจากหลักสูตรจะได้รับ 
๑. สามารถปฏิบัติงานในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

โดยใช้ความรู้และทักษะด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง เพื่อประกอบการ   
ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล (CNEU) จำนวน ๕๐ หน่วยการศึกษาต่อเน่ือง 

๓. สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตตามเกณฑข์องบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
๑. พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุง

ครรภ์ ช้ัน ๑ ท่ียังไม่หมดอายุ  
๒. มีประสบการณ์ทางการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

วุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูส้งูอายุ  

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
๑. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรชั้นสงู (เทียบเท่าปรญิญาบัตร)  
๓. ใบแสดงผลการศึกษา 
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาล ฯ   
๕. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ( ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ) 
๖. รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัครสอบ

คัดเลือก)  
๗. สำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ  
 
 
 
การรับสมัคร 
๑. ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี) 

โดย โอนเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)  
  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน  
  บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๒๕๔-๒๐๙๘๙๑-๙ 
  ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข” 

 

๒. ส่งหลักฐานการสมัคร  ทางไปรษณีย์  
 ตั้งแต่วันน้ี – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔  (วันท่ีประทับตราไปรษณีย์)  

ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 
 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  
 เลขท่ี ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี   
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  

 

 หรือ  ทางอีเมล์ natacha.pan@mahidol.ac.th  
   โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔ ๘๕๔๒, ๐๘๖ ๘๓๖ ๘๖๘๗ 

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรม ๓๐ คน 



 

 

 

 
แบบฟอร์มสมัครสอบเขา้ศึกษาอบรม 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสู้งอายุ 
รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๓ เมษายน – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน 
ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................(ภาษาอังกฤษ)............................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน ......................................... เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (๑๐ หลัก) .................................................... 
สำเร็จพยาบาลวิชาชีพจากหลักสูตร ................................................................................................................................ 
จากสถาบัน..................................................................................................พ.ศ..................... ......................................... 
สถานที่ทำงาน................................................................................................................................................................. 
ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์.......................................................โทรสาร............................................. 
มือถือ .............................................................E-mail: .................................................................................. 
ประเภทอาหาร  (   )  อาหารไทย  (   )  อาหารมุสลิม (   )  อาหารมังสริวัติ 
หลักฐานที่ส่งมาด้วย 
  ๑. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
  ๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)  
  ๓. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  ๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ 
  ๕. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน (ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) 
  ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป  
  ๗. สำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าโอน) 
โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔ 
 

ส่วนท่ี ๑ สำหรับกรรมการตรวจหลักฐาน 
เลขที่สอบ........................ 
 
 
ชื่อ-สกุล................................................................ 
สถานที่ทำงาน...................................................................... 
 

.................................................. 
(ลายเซ็นผู้สมัครสอบ) 

ส่วนท่ี ๒ บัตรประจำตัวสำหรับผู้สมัครสอบ 
เลขที่สอบ........................ 
 
 
ชื่อ-สกุล................................................................ 
สถานที่ทำงาน..................................................................... 
 

.................................................. 
(ลายเซ็นผู้สมัครสอบ) 

(บัตรประจำผู้สอบให้ตัดส่วนนี้เก็บไว้ และนำมาเป็นหลักฐานในวันสอบ) 

 
ติดรูป ๑ นิ้ว 

 
ติดรูป ๑ นิ้ว 


