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คําอธบิายรายวิชา  ทช33091 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
สาระทักษะการดําเนินชีวิต จํานวน   3  หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 4.2  มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะเก่ียวกับการดูแล ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย 
    และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม  เจตคติที่ดีมีทักษะในการดูแล  และสร้างเสริมการมีพฤติกรรม  
สุขภาพที่ดีปฏิบัติจนเป็น กิจนิสัยวางแผนพัฒนาสุขภาพ ดํารงสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจน
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังนี้ คือ  
 1. ความจําเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ   
 2. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ  
 3. หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 
 4. โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  
 5. ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 6. การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  
 7. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 8. การใช้ยาในผู้สูงอายุ   
 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 10. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรบัผู้สูงอายุ  
 11. การดูแลสขุภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุ การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 
 12. การดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด 
 13. สิทธิผู้สูงอายุและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 14. บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
 15. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1) ศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร หนังสือและสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดิทัศน์ Website ที่เก่ียวข้อง  
2) การทํากิจกรรมกลุ่ม อภิปรายปัญหา และการนําเสนอผลการปฎิบัติงาน 
3) ศึกษาดูงานสถานที่จริงรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง  
4) จัดทํารายงานเรื่องที่เก่ียวข้อง 
5) เรียนรู้จากภูมิปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 



 
การวัดและประเมินผล 

1) ประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมินโครงงาน และการตรวจสอบช้ินงาน/ผลงาน  
2) ประเมินการปฏิบัติจริง โดยวิธีการทดสอบสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินตามสภาพจริง 
3) ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี  
4) ประเมินจากภาคปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา  ทช33091 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ 
สาระทักษะการดําเนินชีวิต       จํานวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานท่ี 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะเก่ียวกับการดูแล ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย 
    และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

1 ความจําเป็นของ 
การดูแลผู้สูงอายุ 

1. อธิบายสถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ปัจจุบัน 
2. อธิบายโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย 
3. อธิบายสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ
และความจําเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ 

1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
2. โครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย 
3. สถานะสุขภาพผู้สูงอายุและ
ความจําเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ 

3 

2 แนวคิดเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการสูงอายุ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงใน 
วัยสูงอายุ  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
และด้านสังคม 

1. แนวคิดเก่ียวกับการสูงอายุ 
2. การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
สังคม 

3 

3 หลักการปฏิบัติตนของ
ผู้สูงอายุ 

1. อธิบายหลักการปฏิบัติของ 
ผู้สูงอายุเพ่ือการมีสุขภาพดี 
2. ดูแลผู้สูงอายุให้ปฏิบัติตน 
ตามหลัก 5 อ. ได้อย่างถูกต้อง 

1. หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 
เพ่ือการมีสุขภาพดี (5 อ) 
   1.1 อาหาร 
   1.2 ออกกําลังกาย 
   1.3 อารมณ์ 
   1.4 อดิเรก 
   1.5 อนามัย 

6 

4 โรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ 

1. อธิบายโรคความดันโลหิตสูง 
2. อธิบายโรคเบาหวาน 
3. อธิบายโรคข้อเข่าเสื่อม 
5. อธิบายโรคภาวะสมองเสื่อม 
5. อธิบายโรคตาในผู้สูงอายุ 

1. โรคความดันโลหิตสูง 
2. โรคเบาหวาน 
3. โรคข้อเข่าเสื่อม 
4. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
5. โรคตาในผู้สงูอายุ 

3 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

5 ภาวะวิกฤตกับการ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นในผู้สูงอายุได้ 
2. อธิบายวิธีดูแลช่วยเหลือกรณี        
หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม หมดสติ 
3. อธิบายวิธีการห้ามเลือด 
4. อธิบายวิธีดูแลช่วยเหลือกรณี  
หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง 

1. วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นใน
ผู้สูงอายุ 
2. หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม  
หมดสติ 
3. การห้ามเลือด 
4. หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง 

12 

6 การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เบ้ืองต้น 

1. หลักการตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
1.1  ปฏิบัติการตรวจชีพจร 
1.2  ปฏิบัติการตรวจความดันโลหิต 
1.3  ปฏิบัติการตรวจอุณหภูมิ
ร่างกาย 
2.  อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 
2.1 บอกหลักการดูแลผู้ป่วย อาการ
หน้ามืด  วิงเวียน  เป็นลม 
2.2 อธิบายอาการเป็นลม  หมดสติ 
2.3 อธิบายอาการลมชัก 
2.4 จําแนกอาการท้องร่วง ท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษ  และโรคกระเพาะ
อาหาร 
2.5  อธิบายหลักการการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดศีรษะ   
เวียนหัว เป็นหวัด 

1. การตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
1.1  การตรวจวัดชีพจร 
1.2  การตรวจวัดความดันโลหิต 
1.3  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 
2.  อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 
2.1 อาการหน้ามืด  วิงเวียน  
เป็นลม 
2.2  อาการเป็นลม หมดสติ 
2.3  อาการลมชัก 
2.4  อาการท้องร่วง  ท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษ  และโรคกระเพาะ
อาหาร 
2.5  การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการ
ปวดศีรษะ  เวียนหัว เป็นหวัด 
 

15 

7 การดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

1. อธิบายการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยการดูแล
เก่ียวกับระบบท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
    1.1 ระบบทางเดินอาหาร 
    1.2 ระบบทางเดินหายใจ 
    1.3 ระบบการขับถ่าย 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ  1. อธิบายความสําคัญและหลักการ
ใช้ยาเบ้ืองต้น 
2. อธิบายยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
3. อธิบายแนวทางปฏิบัติในการให้ยา
ในผู้สูงอายุ 

1.  ความสําคญัและหลักการใช้ยา
เบ้ืองต้น 
2. ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
3. แนวทางปฏิบัติในการให้ยาใน
ผู้สูงอายุ

6 

9 การส่ง เส ริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
 
 

1. อธิบายคุณค่าของโภชนาการของ
อาหารหลัก 5 หมู่ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายลักษณะอาหารที่ 
เหมาะสมกับผูสู้งอายุได้ 
3. บอกลักษณะของอาหารที่ 
ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้ 
4. อธิบายหลักการออกกําลังกาย 
ของผู้สูงอายุได้ 
5. แนะนําผู้สูงอายุในการ 
ออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
6. บอกข้อควรระวังในการ 
ออกกําลังกายของผู้สูงอายุได้ 

1. คุณค่าทางโภชนาการของ 
อาหารหลัก 5 หมู่ 
2. ลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 
3. อาหารท่ีผู้สงูอายุควรหลีกเลี่ยง 
4. หลักการออกกําลังกายของ 
ผู้สูงอายุ 
5. การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
6. ข้อควรระวังในการออก 
กําลังกายของผู้สูงอายุ 

10 

10 การดูแลตนเองเพ่ือ
คลายเครียด 

1. อธิบายวิธีการดูแลตนเองเพ่ือ
คลายเครียด   

1. ความเครียดของผู้สูงอายุและ
การผ่อนคลายความเครียด 

6 

11 การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

1. อธิบายหลักการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ 

 

1. หลักการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ 
      1.1 ห้องนํ้า 
      1.2 ห้องนอน 
      1.3 บันได 
      1.4 พ้ืนห้อง 
      1.5 ข้าวของเคร่ืองใช้ 

6 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

12 การดูแลสุขภาพจิต 
ของผู้สูงอายุ  

1. บอกความหมายและ
ความสําคัญของสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุได้ 
2. แนะนําวิธีการดูแลสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
3. แนะนําแหลง่บริการให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้ 
4. ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่าง 
เหมาะสม 

1. ความหมายและความสําคญัของ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
2. การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
การทําจิตใจใหเ้ป็นสุข การยอมรับ
บทบาทและสถานภาพที่
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุมากขึ้น 
กิจกรรมและงานอดิเรก  การฝึกจิต/
สมาธิ 
3. แหล่งบริการให้คําปรึกษา 
เก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ 
4. การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 
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13 สิทธิผู้สูงอายุและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. อธิบายสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 
2. อธิบายพระราชบัญญัติผู้สงูอายุ 
พ.ศ. 2550 
3. อธิบายกองทุนการออมสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

1. สิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ .
2550 
3. กองทุนการออมสําหรับผู้สูงอายุ  

6 

14 บทบาทและจรยิธรรม
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
2. บอกความหมายของจริยธรรม
และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
3. อธิบายองค์ประกอบทาง
จริยธรรมในการดูแลผูสู้งอายุ 

1. บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
2. ความหมายของจริยธรรม และ
จริยธรรมของผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
3. องค์ประกอบทางจริยธรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
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15 การฝึกปฏิบัติการใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

1. ฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 
สถานประกอบการ 
2. ฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 

1. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ตผู้ สู ง อ า ยุ ใ นสถาน
ประกอบการ 
2. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
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โครงสร้างหลกัสูตรรายวิชาเลือก ทช 33091  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
สาระการพัฒนาสังคม    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  3   หน่วยกิต    (120 ชั่วโมง) 
 

ความเป็นมา 
  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการสําเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศท่ีประสบความสําเร็จ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กล่าวว่า  ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี  2570   
คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะทําให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวน้ี กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 นอกจากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้าง
ของประชากรที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น  การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังน้ันหลักสูตร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ได้ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และการมีงานทําต่อไป 
 
หลักการ 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน สังคม 
 2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติจริง 
 3. เป็นหลักสูตรที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
จุดประสงคข์องหลักสูตร 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความจําเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ   
 2. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ  
 3. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  
 5. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  
 7. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 8. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ   
 9. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 10. เพ่ือให้ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรบัผู้สูงอายุ  



 11. เพ่ือให้ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลสขุภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุ การปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุ 
 12. เพ่ือให้ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด 
 13. เพ่ือให้ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสิทธิ
ผู้สูงอายุและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 14. เพ่ือให้ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
 15. เพ่ือให้ผู้เรยีนสามารถฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  
 ใช้เวลาเรียน   1  ภาคเรียน   จํานวน   120   ช่ัวโมง  ( 3 หน่วยกิต ) 
 
เนื้อหา 

1. ความจําเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ 
  1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
  1.2 โครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
  1.3 สถานะสุขภาพผู้สูงอายุและความจําเป็นในการดูแลผูสู้งอายุ    

2. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสูงอายุ 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงในวัยสงูอายุ  ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม 

 3. หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 
  3.1 หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ เพ่ือการมีสุขภาพดี (5 อ) 
      3.1.1 อาหาร 
      3.1.2 ออกกําลังกาย 
      3.1.3 อารมณ์ 
      3.1.4 อดิเรก 
      3.1.5 อนามัย 
 
 4. โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  
  4.1 โรคความดันโลหิตสูง 
  4.2 โรคเบาหวาน 
  4.3 โรคข้อเข่าเสื่อม 
  4.4 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
  4.5 โรคตาในผูสู้งอายุ 
 5. ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
  5.1 วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุ 
  5.2 หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม  หมดสติ 
  5.3 การห้ามเลือด 
  5.4 หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง 



 6. การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  
  6.1 การตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
   6.1.1  การตรวจวัดชีพจร 
   6.1.2  การตรวจวัดความดันโลหิต 
   6.1.3  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
  6.2  อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
   6.2.1 อาการหน้ามืด  วิงเวียน เป็นลม 
   6.2.2  อาการเป็นลม หมดสติ 
   6.2.3  อาการลมชัก 
   6.2.4  อาการท้องร่วง  ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ  และโรคกระเพาะอาหาร 
   6.2.5  การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการปวดศีรษะ  เวียนหัว เป็นหวัด 
 7. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
  7.1 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
       7.1.1 ระบบทางเดินอาหาร 
       7.1.2 ระบบทางเดินหายใจ 
   7.1.3 ระบบการขับถ่าย 
 8. การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
   8.1  ความสําคัญและหลักการใช้ยาเบ้ืองต้น 
  8.2 ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
  8.3 แนวทางปฏิบัติในการให้ยาในผู้สูงอายุ 
 
 9. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  9.1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารหลัก 5 หมู ่
  9.2 ลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับผูสู้งอายุ 
  9.3 อาหารท่ีผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง 
  9.4 หลักการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ 
  9.5 การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
  9.6 ข้อควรระวังในการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ 
 10. การดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด 
  10.1 ความเครียดของผู้สูงอายุและการผ่อนคลายความเครียด 
 11. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรบัผู้สูงอายุ 
  11.1 หลักการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ 
         11.1.1 ห้องนํ้า 
         11.1.2 ห้องนอน 
         11.1.3 บันได 
         11.1.4 พ้ืนห้อง 
         11.1.5 ข้าวของเคร่ืองใช้ 



 12. การดูแลสขุภาพจิตของผู้สูงอายุ 
  12.1 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  12.2 การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การทาํจิตใจให้เป็นสขุ การยอมรับบทบาทและ
สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุมากขึ้น กิจกรรมและงานอดิเรก  การฝึกจิต/สมาธิ 
  12.3 แหล่งบริการให้คําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  12.4 การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 
 13. สิทธิผู้สูงอายุและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  13.1 สิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  13.2 พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ พ.ศ.2550 
  13.3 กองทุนการออมสําหรับผู้สูงอายุ  
 14. บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
  14.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
  14.2 ความหมายของจริยธรรม และจริยธรรมของผู้ดูแลผูส้งูอายุ 
  14.3 องค์ประกอบทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 
 
 15. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  15.1 การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานประกอบการ 
  15.2 การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
 
ระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
 จํานวน   120   ช่ัวโมง   จํานวน  3  หน่วยกิต 
  ภาคทฤษฎี  30  ช่ัวโมง  ภาคปฏิบัติ  90  ช่ัวโมง 
 
กระบวนการเรียนรู ้

1) ศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร หนังสือและสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดิทัศน์ Website ที่เก่ียวข้อง  
2) การทํากิจกรรมกลุ่ม อภิปรายปัญหา และการนําเสนอผลการปฎิบัติงาน 
3) ศึกษาดูงานสถานที่จริงรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง  
4) จัดทํารายงานเรื่องที่เก่ียวข้อง 
5) เรียนรู้จากภูมิปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 

สื่อการเรียนรู ้
- ใบความรู้  
- วิทยากร,ผู้รู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- วีดีทัศน์ 
- สืบค้นหาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

 
 
 
 



แหล่งเรียนรู ้
1. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ/จังหวัด 
2. กศน.ตําบล 
3. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงพยาบาล  สถานประกอบการ 

 
 
 

การวัดผลประเมินผล 
 คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน. 100 คะแนน 
  1. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  10  คะแนน 
   2. การตรวจรายงาน   20  คะแนน 
  2. คะแนนสอบหลังเรียน   20  คะแนน 
   3. การประเมินจากการฝึกปฏิบัติการ   50  คะแนน 
    - เอกสารการฝึกปฏิบัติการ (10 คะแนน) 
   - การนําเสนอ/การฝึกปฏิบัติการ  (20 คะแนน) 
   - นิทรรศการ   (10คะแนน)  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความจําเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ   
 2. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ  
 3. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับหลกัการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 
 4. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับโรคที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ  
 5. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 6. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  
 7. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 8. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ   
 9. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 10. ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ  
 11. ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุ การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 
 12. ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด 
 13. ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเพ่ือให้ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสิทธิผู้สูงอายุ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 14. ผู้เรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
 15. ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 

  



โครงสร้างหลักสูตร 
 

บทที ่ เรื่อง เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

1 ความจําเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ 1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
2. โครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
3. สถานะสุขภาพผู้สูงอายุและความจําเป็น 
ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 

3 

2 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 1. แนวคิดเก่ียวกับการสูงอายุ 
2. การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม 
 

3 

3 หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ 1. หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ เพ่ือการมี
สุขภาพดี (5 อ) 
   1.1 อาหาร 
   1.2 ออกกําลังกาย 
   1.3 อารมณ์ 
   1.4 อดิเรก 
   1.5 อนามัย 
 

6 

4 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 1. โรคความดันโลหิตสูง 
2. โรคเบาหวาน 
3. โรคข้อเข่าเสื่อม 
4. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
5. โรคตาในผู้สงูอายุ 
 

3 

5 ภาวะวิกฤตกับการ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

1. วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุ 
2. หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม  
หมดสติ 
3. การห้ามเลือด 
4. หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ เรื่อง เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

6 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบ้ืองต้น 1. การตรวจร่างกายเบ้ืองต้น 
    1.1  การตรวจวัดชีพจร 
    1.2  การตรวจวัดความดันโลหิต 
    1.3  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
2.  อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและ 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
     2.1 อาการหน้ามืด  วิงเวียน เป็นลม 
     2.2  อาการเป็นลม หมดสติ 
     2.3  อาการลมชัก 
     2.4  อาการท้องร่วง  ท้องเสีย อาหาร
เป็นพิษ  และโรคกระเพาะอาหาร 
     2.5  การดูแลผูสู้งอายุที่มอีาการปวด
ศีรษะ  เวียนหวั เป็นหวัด 

15 

7 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

1. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 
    1.1 ระบบทางเดินอาหาร 
    1.2 ระบบทางเดินหายใจ 
    1.3 ระบบการขับถ่าย 

6 

8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ  1.  ความสําคญัและหลักการใช้ยาเบ้ืองต้น 
2. ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา 
3. แนวทางปฏิบัติในการให้ยาในผู้สูงอายุ 

 

9 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

1. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารหลัก  
    5 หมู่ 
2. ลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
3. อาหารท่ีผู้สงูอายุควรหลีกเลี่ยง 
4. หลักการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ 
5. การออกกําลังกายอย่างถูกวิธี 
6. ข้อควรระวังในการออกกําลังกายของ
ผู้สูงอายุ 

10 

 
 
 
 
 
 



บทที ่ เรื่อง เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

10 การดูแลตนเองเพ่ือคลายเครียด 1. ความเครียดของผู้สูงอายุและการผ่อน
คลายความเครียด 

6 

11 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ 

1. หลักการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของผู้สูงอายุ 
      1.1 ห้องนํ้า 
      1.2 ห้องนอน 
      1.3 บันได 
      1.4 พ้ืนห้อง 
      1.5 ข้าวของเคร่ืองใช้ 

6 

12 การดูแลสุขภาพจิต 
ของผู้สูงอายุ  

1. ความหมายและความสําคญัของสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 
2. การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การทํา
จิตใจให้เป็นสขุ การยอมรับบทบาทและ
สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุมากขึ้น 
กิจกรรมและงานอดิเรก  การฝึกจิต/สมาธิ 
3. แหล่งบริการให้คําปรึกษา 
เก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ 
4. การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ 

12 

13 สิทธิผู้สูงอายุและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

1. สิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2550 
3. กองทุนการออมสําหรับผู้สูงอายุ  

6 

14 บทบาทและจรยิธรรมของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

1. บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
2. ความหมายของจริยธรรม และจริยธรรม
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
3. องค์ประกอบทางจริยธรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุ 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ เรื่อง เน้ือหา จํานวน 
( ช่ัวโมง ) 

15 การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

1. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในสถานประกอบการ 
2. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
 
 

20 

 
 
 
 



ผังมโนทศันร์ายวิชา  ทช 33091 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ 
สาระทักษะการดําเนินชีวิต     จํานวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

1. ความจําเป็นของการ
ดูแลผู้สูงอายุ( 3 ชม. ) 
1. สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
2. โครงสร้างประชากร 
3. สถานะสุขภาพผู้สูงอายุ
และความจําเป็นในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ (3 ชม) 
1. การสูงอายุ 
2. การเปลี่ยนแปลงใน 
วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย  
ด้านจิตใจ และด้านสังคม 

3.หลักการปฏิบัติตน
ของผู้สูงอายุ (6 ชม)  
1. หลักการปฏิบัติตน  
5 อ 

4.โรคที่พบใน
ผู้สูงอายุ( 3ชม )   
1. โรคความดัน 
2. โรคเบาหวาน , 
 3. โรคข้อเสื่อม  
ฯลฯ 

5.ภาวะวิกฤตและ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (12 ชม) 
1. การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  

6.การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุเบื้องต้น  
( 15 ชม)  
1. การตรวจร่างกาย
เบื้องต้น  
2. อาการเจ็บป่วยที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ
และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

7.การดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ 
(6 ชม) 
1. การดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ในเรื่อง 
    1.1 ระบบทางเดินอาหาร 
    1.2 ระบบทางเดินหายใจ 
    1.3 ระบบการขับถ่าย 

8. การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 (6 ชม.) 
1. ความสําคัญและหลักการ
ใช้ยาเบื้องต้น 
2. ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
3. แนวทางปฏิบัติในการให้
ยาในผู้สูงอายุ 9. การส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ  
( 10 ชม) 
1. อาหารสําหรับ
ผู้สูงอายุ 
2. การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม 

11. การจัด
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม (6 ชม)  
1. หลักการจัด
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของ
ผู้สูงอายุ 

10. การดูแลตนเอง
เพื่อคลายเครียด  
(6 ชม)  
1. ความเครียดของ
ผู้สูงอายุและ 
การผ่อนคลาย
ความเครียด 

12.การดูแลสุขภาพ 
จิตผู้สูงอายุ( 12 ชม)  
1. ความหมายและ
ความสําคัญ  
2.การดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 
3. แหล่งบริการให้
คําปรึกษา   
4. การปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุ 

13.สิทธผิู้สูงอายุและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
( 6 ชม)  
1. สิทธิของผู้สูงอายุ
ตาม รธน. พ.ศ. 2550  
2. พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.
2550 
3 .กอง ทุนการออม
สําหรับผู้สูงอายุ 
 

14.บทบาทและจรยิธรรม
ของผู้ดูแลผู้สงูอาย(ุ6 ชม)  
1. บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2. ความหมายของจริยธรรม 
และจริยธรรมของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
3. องค์ประกอบทางจริยธรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 

15. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (20 ชม.) 
1. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาน
ประกอบการ 
2. การฝึกปฏิบัติการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
 


