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หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 
จากการคาดประมาณประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”
Complete Aged Society  คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 
20 ในปี 2564 และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” Super Aged Society 
เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 25741 อย่างไรก็
ตาม จากรายงานสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุ
สูญเสียปีสุขภาวะ 5 อันดับแรกในผู้ชายได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอด
เลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเร้ือรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิง 
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและ
โรคซึมเศร้า ตามลำดับ  ซ่ึงเป็นความท้าทายของระบบสุขภาพไทย 

ที่ผ่านมาสภาการพยาบาลได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ
พยาบาล เช่น หลักสูตรcare manager เพื่อตอบสนองระบบบริการระยะกลาง
และระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และระบบการดูแลแบบประคับประคอง อย่างไร
ก็ตามพบว่าบุคลากรพยาบาลที่ดูแลกลุ่มประชากรสูงอายุยังมีจำนวนไม่
เพียงพอ และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาโรค
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยง
ระหว่างระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการ
สถานบริบาลที่มีมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุ 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนา
กำลังคนเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านบริการสุขภาพ โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (4 เดือน) ขึ้น เพื่อให้
ผู้รับการอบรมสามารถจัดบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง สามารถจัดการโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนและ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบบริการ เพื่อการ
ดูแลต่ อเนื่ องสำหรับผู้ สู งอายุที่ ต้ องการการดูแลระยะยาวและแบบ
ประคับประคองในชุมชน รวมถึงการประสานแหล่งประโยชน์และทำงาน
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้
อย่างมีสุขภาวะและมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีส่วนร่วมใน
สังคม (Active Aging) เพื่อชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับผู้สูงอายุในสังคม 

 
 
 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารว่มอบรมมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ โดยเคารพในสิทธิ ความต้องการและ

ความแตกต่างของผู้สูงอายุ การพิทักษ์สทิธิ การให้บริการอย่างเท่าเทียมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 

๒. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ ตรวจคัดกรอง วิเคราะห์ปัญหาและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุ 

๓. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านพฤฒาวิทยา สาธารณสุข การพยาบาลและ
เวชปฏิบัติชุมชน ในการวางแผนและประเมินผลโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

๔. ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรกัษาพยาบาลเบื้องตน้ การดูแลต่อเนื่อง การจัดการรายกรณีการฟื้นฟู
สภาพและการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มาตรฐานทางวิชาการ และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๕. แสดงภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชพี 
ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพยาบาลผู้สูงอาย ุสามารถสือ่สาร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุโดย
ประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. ประยุกต์ผลงานวิชาการ ในการออกแบบระบบการดูแล เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ 
 

ประโยชน์ที่ผูส้ำเร็จจากหลักสูตรจะได้รับ 
๑. สามารถปฏิบัติงานในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

โดยใช้ความรูแ้ละทักษะด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ขึ้นทะเบียนสาขาเวชปฏบิัติของสภาการพยาบาล) 

๒. สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อประกอบการ   
ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล (CNEU) จำนวน ๕๐ หน่วยการศึกษาต่อเน่ือง 

๓. สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารบัการศึกษาอบรม 
๑. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุง

ครรภ์ ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ  
๒. มีประสบการณ์ทางการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

วุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

(สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติของสภาการพยาบาลได้) 
 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
๑. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
๒. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาบัตร)  
๓. ใบแสดงผลการศึกษา 
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ   
๕. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ( ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ) 
๖. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัครสอบ

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

โดย โอนเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)  
  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน  
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๕๔-๒๐๙๘๙๑-๙ 
  ชื่อบัญชี “ประชมุวิชาการพยาบาลสาธารณสขุ” 

 

๒. ส่งหลักฐานการสมัคร  ทางไปรษณยี์  
 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕–๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ (วันที่ประทับตรา

ไปรษณีย์)  

ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซ่ือ 
 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล  
 เลขที่ ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

 

 หรือ  ทางอีเมล์ natacha.pan@mahidol.ac.th  
    

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

จ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรม ๓๐ คน 




