
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
ร่วมกบัสถาบันรังสิตวชิชาลยั 

                          รับสมคัรผู้สนใจเข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 

                             เร่ือง การดูแลผู้สูงอายุ 
 

ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกบัการอบรม 

การอบรมน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ท  างานเป็นผูดู้แลผูสู้งอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งการความรู้ไปดูแล

ผูสู้งอายท่ีุบา้น ซ่ึงอาจเป็นบิดา มารดา หรือญาติผูใ้หญ่ เม่ือท่านผา่นการอบรมน้ี ท่านจะมีความรู้และสามารถ

ปฏิบติัดูแลผูสู้งอาย ุตอบสนองความตอ้งการผูสู้งอายทุั้งดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งเขา้ใจในความเป็นผูสู้งอายุ

และมีจริยธรรมในการดูแล  รวมทั้งการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสมองเส่ือมหรือมีภาวะซึมเศร้า และผูสู้งอายท่ีุเป็น

อมัพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง (สโตร็ค)  

วตัถุประสงค์ในการอบรม 

ภายหลงัการอบรม ผูผ้า่นการอบรม จะมีความสามารถ ดงัต่อไปน้ี 
1.  อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของผูดู้แลผูสู้งอาย ุและเจตคติท่ีดีต่อผูสู้งอาย ุ 
2.  อธิบายจริยธรรมในการดูแลผูสู้งอาย ุการแสดงพฤติกรรมและการปฏิบติัต่อผูสู้งอายุดว้ยการยอมรับ 

นบัถือ เขา้ใจ และเอ้ืออาทร   
 3.  อธิบายการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมในผูสู้งอาย ุปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

และการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ 
4. สามารถดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนั การรับประทานอาหารทางปาก หรือ ทางสายยางให้

อาหาร การใหย้าท่ีใชป้ระจ ากบัผูสู้งอาย ุการช่วยเหลือดา้นการขบัถ่าย การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักาย  
5. ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคมในผูท่ี้มีภาวะสมองเส่ือมและอมัพาตได้ 
6.  จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอายเุพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั ไม่เกิดการพลดัตกหกลม้ 

 

ระยะเวลาการอบรมและค่าลงทะเบียน  
อบรม 10 วนั อบรมทุกวนัเสาร์และอาทิตย ์เร่ิมวนัท่ี 4 - 5 , 11-12, 18-22 และ 25 พฤศจิกายน 2560   

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท  
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม   

 1. อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  ไม่จ  ากดัเพศ  

 2. สุขภาพแขง็แรง ไม่มีโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอบรม 

 3. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 3) ข้ึนไป หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 

     4. เป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

วนัรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

เร่ิมรับสมคัร 28 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560  ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต               
โทร 02-997-2200 ต่อ1489 หรือ 089-7626738 (อาจารย์จิรภา หงษ์ตระกูล) 

 

เน้ือหาการอบรม  
1. เรียนทฤษฎ ี14  ช่ัวโมง ดงัน้ี  
       1.1 การเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย และการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ
       1.2 บทบาทของผูดู้แลผูสู้งอาย ุเจตคติท่ีดีต่อผูสู้งอาย ุและการตอบสนองความตอ้งการผูสู้งอายุ

พื้นฐานดา้นร่างกายและจิตใจ        
        1.3 การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสมองเส่ือม การดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้า 
        1.4  การดูแลผูป่้วยอมัพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง (สโตร๊ค) 
        1.5 การป้องกนัการติดเช้ือ การแพร่กระจายเช้ือ และการตอบสนองความตอ้งการดา้นการขบัถ่าย 
      1.6  จริยธรรมและการส่ือสารกบัผูสู้งอาย ุ

 

2. ฝึกปฏิบัติ 48 ช่ัวโมง ดงัน้ี  
       2.1 ฝึกปฏิบติัการการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล  การวดัสัญญาณชีพ  การจดัท่าท่ีเหมาะสม 
       2.2  ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือในการเคล่ือนไหว การใชอุ้ปกรณ์ช่วย การท ากายภาพบ าบดัพื้นฐานและ

การป้องกนัอุบติัเหตุ 
       2.3 ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร  การใหอ้าหารทางสายใหอ้าหารและการขบัถ่าย  
        2.4 ฝึกปฏิบติัจริงท่ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุจงัหวดัปทุมธานี 

2.5 วเิคราะห์สถานการณ์ท่ีพบบ่อย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
……………………………………………… 

**หมายเหตุ** การอบรมนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ท างานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวทีต้่องการ
ความรู้และทกัษะ เพ่ือไปดูแลผู้สูงอายุทีบ้่าน แต่ไม่สามารถน าใบประกาศนียบัตรทีไ่ด้ไปใช้เป็นเอกสารหลกัในการ
สมัครงานได้  
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ใบสมคัรเข้ารว่มอบรมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เรือ่ง การดแูลผูสู้งอาย ุ
จดัโดย คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ร่วมกบัสถาบนัรงัสิตวิชชาลยั 

อบรม 10 วนั อบรมทุกวนัเสารแ์ละอาทติย ์ 
เริม่วนัที ่4 - 5 , 11-12, 18-22 และ 25 พฤศจกิายน 2560   เวลา 8.30-16.00 น. 

 
1)    รายละเอียดผูส้มคัร 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกลุ      
       (ช่ือ-สกลุเดิม (ถา้ม)ี            

สถานท่ีปฏิบติังานปัจจบุนั แผนก/         
เลขที ่           ถนน                                            ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต 
              จงัหวดั                รหสัไปรษณีย.์.....................                           E-mail 
        
โทรศพัทท์ีท่ างาน                                                 โทรศพัทม์อืถอื                                                            
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน (13 หลกั)        

2)  อตัราค่าลงทะเบียน   :  8,000 บาท  
3)  การช าระค่าลงทะเบียน  :  

   โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารทหารไทย ชื่อบญัช ีสถาบนัรงัสติวชิชาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ  
      เลขทีบ่ญัช ี099-2-49136-5 
 

กรุณาแฟ็กซ ์หรอืสง่อเีมลหลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มใบสมคัร ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2560 
แฟ็กซ:์ 02 997 2222 ต่อ 1493 (ในเวลาท าการ: 8.30-16.30 น. วนัจนัทร-์ศุกร)์ อเีมล: schoolofnursing@rsu.ac.th  

(รบัใบเสรจ็รบัเงนิในวนัอบรม) งดรบัลงทะเบียนหน้างาน 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: อาจารยจ์ริภา หงษ์ตระกลู โทร 02-997-2200 ต่อ1489 หรอื 089-7626738 

 

4)  การออกใบเสรจ็ ขอใหอ้อกใบเสรจ็ในนาม 
 ชื่อผูเ้ขา้อบรม  
 หน่วยงาน (โปรดระบุ)          
 อื่น ๆ             

 
 

ลงชื่อ     ผูส้มคัร 
(    ) 

วนัที ่    
 


