
คูมือการอบรมหลักสูตร

การดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน 

จํานวน ๑๘ ชั่วโมง



 การประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐        

เมือ่วนัท่ี ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ ไดมมีตใิหหลกัสตูรการดูแลผูสงูอายขุัน้เบือ้งตน                    

จํานวน ๑๘ ชั่วโมง เปนมาตรฐานกลางใหทุกองคกรหรือประชาชน ใชในการ                                           

ฝกอบรมใหกบัสมาชกิในครอบครัว อาสาสมคัรหรอืผูสนใจ อายุไมตํา่กวา ๑๕ ป                          

หรือผูที่มีความจําเปนโดยไมจํากัดความรู โดยหวังวาผูที่ผานการฝกอบรม    

หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบ้ืองตน จํานวน ๑๘ ชั่วโมง นี้ จะสามารถ                             

ใชเปนแนวทางในการดแูลผูสงูอายใุนครอบครวั ชมุชน และสงัคม เพือ่ผูสงูอายุ 

ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต อยางยั่งยืน สืบไป

คํานํา

คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทํามาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ

ตุลาคม ๒๕๖๐



๑คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูไปใชกับบุคคลในครอบครัว             
    และชุมชน โดยไมประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
  ๑. เปนสมาชิกในครอบครัว 
  ๒. อาสาสมัครหรือผูสนใจที่มีอายุไมตํ่ากวา ๑๕ ปขึ้นไป

สมรรถนะของผูสําเร็จการอบรม
  ๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผู สูงอายุ สิทธิ 
   และสวัสดิการ
  ๒. ความสามารถในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
  ๓. ความสามารถดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน
  ๔. ความสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและสงตอ
  ๕. ความสามารถสังเกตอาการโรคท่ีพบบอยและกลุมอาการของผูสงูอายุ
  ๖. เขาใจสภาวะการเปนดูแลและสามารถดูแลตนเอง

หมวดวิชา
  ๑. ความรูทั่วไปของผูสูงอายุ  จํานวน ๒ ชั่วโมง 
  ๒. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  จํานวน ๓ ชั่วโมง 
  ๓. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ จํานวน ๘ ชั่วโมง 
  ๔. การปฐมพยาบาลและการสงตอ  จํานวน ๒ ชั่วโมง 
  ๕. โรคท่ีพบบอยและกลุมอาการผูสูงอายุ จํานวน ๒ ชั่วโมง 
  ๖. ผูดูแล    จํานวน ๑ ชั่วโมง 

หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ชั่วโมง



๓๒ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

๑. ความรู ทั่ ว ไปของ                
 ผูสูงอายุ

๒. การสงเสริมสุขภาพ
 ผูสูงอายุ

๓. ทกัษะพืน้ฐานในการ
 ดูแลผูสูงอายุ

๔. การปฐมพยาบาล
 และการสงตอ

๕. โรคท่ีพบบอยและ
 กลุมอาการผูสูงอายุ
๖. ผูดูแล

รวม

หมวดวิชา

หมวดวิชา

รายวิชา

รายวิชา

จํานวน
(ชั่วโมง)

จํานวน
(ชั่วโมง)

• การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ
• สิ ท ธิ แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ผู  สู ง อ า ยุ                   
 รักษาพยาบาล เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ              
 เบ้ียยังชีพคนพิการ
•  เจตคติตอผูสูงอายุ
•  การอยู ร วมกันและความเข าใจ                 
 ซึง่กนัและกัน (การส่ือสารท่ีเหมาะสม
 ทักษะการฟง)
• การสงเสริมสุขภาพ (๘ อ. อาหาร
 และโภชนาการ ออกกําลังกาย 
 อารมณ อนามัย อากาศ อุจจาระ
 อุบัติเหติ อดิเรก)  (สุขสนุก สุขสงา
 สุขสบาย สุขสวาง สุขสงบ)
• การจัดการสิ่งแวดลอม
• การดูแลสวนบุคคล
• การวัดสัญญาณชีพ
• การฟนฟสูมรรถภาพ และกายภาพ
 บําบัดเบื้องตน
• การเคล่ือนยายผูสูงอายุ และการใช
 อุปกรณชวยเดิน

๒

๓

๘

๒

๒

๑

๑๘

• การใชยา (หลักการใชยาทีถ่กูตอง ๗R)

• การชะลอความเส่ือมถอย
• การปองกันการติดเชื้อ
• ความรูความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบั
 พัฒนาการ ผู สูงอายุระยะทาย
 /พินัยกรรมชีวิต
• การดแูลทีพ่บบอย (ฟกชํา้ แผลถลอก 
 แผลไฟไหม มีดบาด สัตวกัดตอย 
 การทําแผล)
• การประเมินภาวะวิกฤตเบื้องตน
• การสงตอ
• โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ
• กลุมอาการผูสูงอายุ
• การจัดการความเครียดของผูดูแล
• การดูแลทดแทน
• การดูแลตนเอง
• บทบาทผูดูแล
• จริยธรรมผูดูแล

โครงสรางหลักสูตร



๕๔ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

๑. ความรูทั่วไปของผูสูงอายุ (จํานวน ๒ ช่ัวโมง)

 วัตถุประสงค

  ๑.๑) เพื่อใหผู ดูแลมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

    ในผูสูงอายุ 

  ๑.๒) เพื่อใหผู ดูแลมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการ

    สําหรับผูสูงอายุ

  ๑.๓) เพื่อใหผูดูแลมีเจตคตทิี่ดีตอผูสูงอายุ

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย สถานการณผูสูงอายุในปจจุบัน เขาใจการเปลี่ยนแปลงดาน

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของผูสูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผูสูงอายุที่พึง           

ไดรับทางดานการรักษาพยาบาล การดํารงชีพและสิทธิอื่นๆ รวมถึงการมีเจตคติ

ที่ดีตอผูสูงอายุ การดูแลดวยความเขาใจ สื่อสารอยางเหมาะสม เทคนิคเบื้องตน

ในการส่ือสารกับผูสูงอายุ การรับฟงปญหาและความตองการตางๆ ของผูสูงอายุ

 

 เน้ือหารายวิชา

  - การเปล่ียนแปลงในผูสูงอายุ

  - สิทธิและสวัสดิการผู สูงอายุ รักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ

  - เจตคติตอผูสูงอายุ

  - การอยูรวมกันและความเขาใจซึ่งกันและกัน (การส่ือสารที่เหมาะสม 

   ทักษะการฟง)

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

 การประเมินผล

  - การสังเกต

  - การซักถาม

๒. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (จํานวน ๓ ชั่วโมง)

 วัตถุประสงค

  ๑) เพื่อใหผูดูแลสามารถสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุได

  ๒) เพื่อใหผูดูแลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมที่

   เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย หลักการ บทบาทของผูดูแลในการสงเสริมสุขผูสูงอายุ                         

โดยคํานึงถึงความเส่ือมถอยดานรางกายและจิตสังคม ผูดูแลตองเขาใจเอาใจใส

เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใชหลัก ๘ อ. ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ    

และการจัดการส่ิงแวดลอมทีเ่หมาะสมสําหรบัผูสงูอายใุนการดําเนนิชวีติประจาํวนั

เนื้อหาหลักสูตร



๗๖ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

 เน้ือหารายวิชา

  - การสงเสริมสุขภาพ ๘ อ. 

   • อาหารและโภชนาการ 

   • ออกกําลังกาย 

   • อารมณ (สุขสนุก สุขสงา สุขสบาย สุขสวาง สุขสงบ)

   • อนามัย 

   • อากาศ 

   • อุจจาระ 

   • อุบัติเหติ 

   • อดิเรก  

  - การจัดการสิ่งแวดลอม

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

  - ฝกปฏิบัติ

  - สาธิต

 การประเมินผล

  - การสังเกต

  - การซักถาม

  - ผลการฝกปฏิบัติ

๓. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ (จํานวน ๘ ช่ัวโมง)

 วัตถุประสงค

  เพื่อใหผูดูแลสามารถดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานของผูสูงอายุได

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย หลักการ ความรูความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับทักษะ                

พืน้ฐานในการดแูลผูสงูอาย ุอาท ิการดแูลสวนบคุคล การวดัสญัญาณชพี การฟนฟู

สมรรถภาพและการบําบัดเบ้ืองตน การเคล่ือนยายและการใชอุปกรณ หลักการ

ใชยาเบื้องตน ยาที่ใชบอยในผูสูงอายุ ผลขางคียงจากการใชยา การชะลอ                  

ความเสือ่มถอย การปองกนัการตดิเช้ือ พฒันาการของผูสงูอายแุละพนิยักรรมชวีติ

 เนื้อหารายวิชา

  - การดูแลสวนบุคคล

  - การวัดสัญญาณชีพ

  - การฟนฟูสมรรถภาพและกายภาพบําบัดเบื้องตน

  - การเคล่ือนยายผูสูงอายุและการใชอุปกรณชวยเดิน

  - การใชยา (หลักการใชยาท่ีถูกตอง ๗R)

  - การชะลอความเส่ือมถอย

  - การปองกันการติดเชื้อ

  - ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับพัฒนาการ ผูสูงอายุระยะทาย

   /พินัยกรรมชีวิต



๙๘ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

  - ฝกปฏิบัติ

  - การแสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล

  - การสังเกต

  - การซักถาม

  - การแสดงบทบาทสมมติ

  - ผลการฝกปฏิบัติ

๔. การปฐมพยาบาลและการสงตอ (จํานวน ๒ ชั่วโมง)

 วัตถุประสงค

  ๑) เพื่อใหผูดูแลสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได

  ๒) เพื่อใหผูดูแลสามารถประเมินภาวะวิกฤตเบื้องตนได

  ๓) เพื่อใหผูดูแลสามารถประสานงานสงตอผูสูงอายุได

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย หลักการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน วิธีการปฐมพยาบาล

สาํหรับอบุตัเิหตุทีพ่บบอยในผูสงูอายุ  รวมท้ังกระบวนการการประเมินภาวะวิกฤต

กรณีเจ็บปวยไมรุนแรง และกรณีเจ็บปวยรุนแรงหรือฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติ

การประสานงานที่เหมาะสมในการสงตอผูสูงอายุ

 เนื้อหารายวิชา

  - การดแูลทีพ่บบอย (ฟกชํา้ แผลถลอก แผลไฟไหม มดีบาด สตัวกดัตอย 

   การทําแผล)

  - การประเมินภาวะวิกฤตเบ้ืองตน

  - การสงตอ

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

  - สาธิต

  - ฝกปฏิบัติ

 การประเมินผล

  - การสังเกต

  - การซักถาม

  - ผลการฝกปฏิบัติ



๑๑๑๐ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง

๕. โรคที่พบบอยและกลุมอาการผูสูงอายุ (จํานวน ๒ ชั่วโมง)

 วัตถุประสงค

  เพือ่ใหผูดแูลสามารถสงัเกตอาการโรคทีพ่บบอยและกลุมอาการของผูสงูอายไุด

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย ความรูความเขาใจ อาการ โรคท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุ โรคที่พบ

บอยและกลุมอาการในผูสูงอายุ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน                   

โรคหลอดเลือดในสมอง ภาวะสมองเส่ือม หลอดเลอืดหวัใจตบี ขอเขาเสือ่ม มะเร็ง 

โรคไต โรคตา ภาวะทองเสียและภาวะไข แนวทางการดูแลผูสูงอายุเมื่อเปนโรค            

ที่พบบอยหรือกลุมอาการผูสูงอายุ

 เน้ือหารายวิชา

  - โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ

  - กลุมอาการผูสูงอายุ

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

 การประเมินผล 

  - การสังเกต

  - การซักถาม

๖. ผูดูแลผูสูงอายุ (จาํนวน ๑ ชั่วโมง)

 วัตถุประสงค

  เพื่อใหผูดูแลเขาใจสภาวะการเปนดูแลและสามารถดูแลตนเองได

 คําอธิบายรายวิชา

  ความหมาย บทบาทและจริยธรรมผูดูแลผู สูงอายุ การดูแลทดแทน                 

การดูแลตนเอง สาเหตุของความเครียด ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดูแล                 

ความตองการของผูดูแล วิธีการจัดการความเครียดอยางเหมาะสมของผูดูแล

 เนื้อหารายวิชา

  - การจัดการความเครียดของผูดูแล

  - การดูแลทดแทน

  - การดูแลตนเอง

  - บทบาทผูดูแล

  - จรยิธรรมผูดูแล

 วิธีการสอน/สื่อ

  - การบรรยาย

  - อภิปรายกลุม

 การประเมินผล

  - การสังเกต

  - การซักถาม



๑๒ คูมือการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ช่ัวโมง


