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ตัวอย่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 

1. ชี่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ....... 
ภาษาอังกฤษ  : Certificate Program for Practical Nursing  
 

2. ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย  : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 ภาษาอังกฤษ  : Certificate for Practical Nursing 
  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      .............................................................. 

 
4. หลักการและเหตุผล 
                 
            ปัจจุบันประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศต่างๆส่วนใหญ่ทั่วโลกก าลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพของประชาชน
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และเทคโนโลยี ช่วยให้     
คนไทยมีความรู้และทักษะในการปูองกันโรคและอุบัติเหตุและการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น ท าให้
คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท าให้เกิดโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุคือ
ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเกินร้อยละ10(1) จากการศึกษาขนาดและแนวโน้มของประชากรสูงอายุจาก ส ามะโน
ประชากรไทยระหว่าง    ปี พ.ศ.2503 จนถึง พ.ศ.2543 และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2583 พบว่า ปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.2  และใน พ.ศ.2583 สัดส่วน
ของผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.1 (2) นอกจากนี้จากการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลถึงร้อยละ 71.4 ส าหรับปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันที่อาจน าไปสู่ความพิการจากอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้ม ได้แก่ ปัญหาด้านการมองเห็นและปัญหาการได้
ยิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบร้อยละ 47.4 และร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุตามล าดับ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอายุ 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดความพิการเพ่ิมมากขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 
15.3 ในปี พ.ศ. 2550 ความพิการที่พบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง หูตึงทั้งสองข้างและอัมพฤกษ์ (3)  
 
 นอกจากนี้ ตามมติ ข้อ 11 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 เรื่อง การพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภาการพยาบาล  และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีบุคลากรที่จะท าหน้าที่เป็นพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว(Long term care manager) 
โดยค านึงถึงความแตกต่างและความต้องการที่หลากหลาย  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ให้สามารถจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งจัดให้สถานดูแล
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ผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์/การพยาบาลขึ้นทะเบียนกับส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
เพ่ือก ากับดูแล รวมทั้งจะต้องจัดให้มีระบบการบริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  ทั้งบริการด้านสุขภาพและ
สังคมให้มีมาตรฐาน ตลอดจนก ากับมาตรฐานและระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น  
สภาการพยาบาลจึงก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้นด้วยการประกาศแนวทางการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (สภาการพยาบาล.,2556) (4)และคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 กันยายน 2557 เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง สรุปสาระท่ีส าคัญดังนี้ 

1) ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุควรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
2) ต้องจัดให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและท างานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 จากการศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร (5) (6) ในรายงานสถานการณ์ความจ าเป็นที่ต้องการ
ผู้ช่วยพยาบาลในการดุแลผู้สูงอายุพบว่า 

1) จากจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5,000 คน ใน1ต าบล พบผู้ปุวยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มากกว่า 100 คน 
และต้องการดูแลประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 

2) อัตราความต้องการผู้ช่วยพยาบาลในหมู่บ้านเท่ากับผู้ช่วยพยาบาล 1 คน : 1 หมู่บ้าน และใน 1 ต าบลควรมี
พยาบาลวิชาชีพ  2-4 คน : ผู้ช่วยพยาบาล 10-15 คน 

3) การดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นงานบริการที่เป็นงานประจ าของผู้ช่วยพยาบาลและต้องเชื่อมต่ อกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งอาจต้องมีอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยดูแลผู้ปุวยที่บ้านด้วย 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 
5) ผู้ปุวยผู้สูงอายุในชนบทควรได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคจากภาครัฐ 

  
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมสูงวัยที่สมบูรณ์ ประชาชนมีภาวการณ์เจ็บปุวยเรื้อรัง 
ตลอดจนการเจ็บปุวยในระยะสุดท้ายเพ่ิมมากขึ้น มีความต้องการการดูแลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยให้สามารถปรับตัวในการ
ด ารงชีวิตด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ 
 
5. ปรัชญาของหลักสูตร 

      ...........................................มีความเชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยท าการพยาบาลตามที่พยาบาล 

มอบหมายในการดูแลผู้ที่ต้องพ่ึงพิงเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการขั้น

พ้ืนฐานในกิจวัตรประจ าวัน ปูองกันภาวะแทรกซ้อน และอันตรายต่างๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และท าการ

บันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลต่างๆ 
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จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมให้การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งให้การฟ้ืนฟูสภาพตามแผนการ

รักษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปและการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนมี

วิชาให้เลือกเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พยาบาล และ

บุคลากรในทีมสุขภาพ สามารถให้การพยาบาลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้บุคคลด ารงชีวิตด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตาม

อัตภาพ และมีโอกาสเลือกเรียนในวิชาที่สนใจ 

 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะสามารถช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน ในด้านการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้าย โดยอยู่ภายใต้ความควบคุม

ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือ

เจ็บปุวยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง ซับซ้อน สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       ภายหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

1)  ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟ้ืนฟูสภาพภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
            2)  ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ปุวยและ
ญาติตามท่ีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย 
            3)  ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
            4)  ช่วยท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
        5)  มีทัศนคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล 
        6)  มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีในการปฏิบัติงานรว่มกับผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     7)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
 1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา   
3) สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 
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8. หลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง) พ.ศ. .........มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
8.1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง) พ.ศ......... มีจ านวนหนว่ยกิต ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
 

8.2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  28  หน่วยกิต 

2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี       ไม่น้อยกว่า    18     หน่วยกิต 
2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ       ไม่น้อยกว่า    10     หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า      2     หน่วยกิต 
 

8.3. รายวิชาในหลักสูตร 
 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        6 หน่วยกิต 
- ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์    2(2-0-4) 
- พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์   2(2-0-4) 
- การสื่อสารและการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     28 หน่วยกิต 
- หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2)  
- สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม   1(1-0-2)  
- ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ปุวย    1(1-0-2)  
- เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน   3(2-3-5) 
- ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ   2(2-0-4)     
    และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น   2(2-0-4) 
- การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3(3-0-6) 
- การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก   2(2-0-4) 
- การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน            2(2-0-4)  
- การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต   1(1-0-2)  
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- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน   3(0-12-3) 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3(0-12-3) 
- ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก  2(0-8-2)  
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน    2(0-8-2) 

 
3) หมวดวิชาเลือก เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง        2 หน่วยกิต 

- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล         2(0-8-2) 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน                  2(0-8-2) 
 

8.4. ตัวอย่างแผนการเรียน 
 
 ภาคเรียนที่ 1 (15-18 สัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต            
 -ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 

-พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 
-การสื่อสารและการท างานเป็นทีม ในการให้บริการสุขภาพ 
-หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
-สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
-ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ปุวย 
-ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษา 
 อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 
-เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 
-การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
-การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

 รวม 21(20-3-41) 
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         ภาคเรียนที่ 2 (15-18 สัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 - การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน           

- การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน  
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก  

2(2-0-4) 
1(1-0-2) 
3(0-12-3) 
3(0-12-3) 
2(0-8-2) 

 รวม 11(3-32-14) 
 

 ภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 -ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน    

-วิชาเลือก (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง) 
2(0-8-2) 
2(0-8-2) 

 รวม 4(0-16-4) 
 

8.5. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา (ตามระบบของสถาบันการศึกษา) 
 
8.6. ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

             ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์     2  หน่วยกิต 
   ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
 

   พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์    2  หน่วยกิต 
  มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ    

ความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด และการปรับตัวของมนุษย์ 
  

 การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ  2  หน่วยกิต 
 หลักการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารในองค์กร การประยุกต์หลักการสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ 

ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลการท างานเป็นทีม การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
และการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการท างาน 
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           ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  1   หน่วยกิต 
  หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู้ช่วยเหลือดูแลและผู้ร่วมงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

  สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม    1   หน่วยกิต 
  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บปุวย ความต้องการการดูแลสุขภาพแต่ละวัย อนามัยส่วนบุคคล 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแล และระบบบริการสาธารณสุข 
           
  ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย     1  หน่วยกิต 

  ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะปกติและเจ็บปุวย 
ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดการอาหารส าหรับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ปุวยเฉพาะโรคที่พบบ่อย 
และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

 
           เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน    3   หน่วยกิต 

  เทคนิคในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟู
สภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ให้ปลอดภัยและสุขสบาย 
          
  ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
           2   หน่วยกิต 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์และ  
การพยาบาล ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 
 
            กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น    2   หน่วยกิต 

  โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานของเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆของระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ 
ต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ  
          

  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     3   หน่วยกิต 
  สาเหตุ อาการ อาการแสดง และแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติ 

และเจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง ให้สามารถด าเนินชีวิตด้านกิจวัตรประจ าวัน
ได้ตามอัตภาพ 
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                  การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2   หน่วยกิต        
         การเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารกและเด็ก  การดูแลทารกและเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งการอภิบาล
ทารกและดูแลเด็กในภาวะปกติและภาวะเจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

  การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต    1   หน่วยกิต 
  แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นทางด้านจิต 

อารมณ์  และสังคม  
 

  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน   2 หน่วยกิต 
  แนวคิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกวัย ตลอดจนคนพิการที่เจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและ

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  โดยเฉพาะที่บ้านและในชุมชน  
 

  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน    3   หน่วยกิต 
  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลและการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสุขสบาย รวมทั้ง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการบันทึกรายงาน 

 

  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    2   หน่วยกิต 
  ฝึกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและ

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
 

                 ปฏิบัติการอภบิาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2  หน่วยกิต  
  ฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและให้การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีสุขภาพดีและเด็กปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
            

 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน                2       หน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและ      

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ทั้งที่บ้านและในชุมชน ดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในภาวะปกติและเจ็บปุวย 
 

        ค. หมวดวิชาเลือก 
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล                  2      หน่วยกิต 

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก หรือผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เจ็บปุวยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิงในสถานพยาบาล 

 

           ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน                            2      หน่วยกิต 
  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ในชุมชน 
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9. การวัดและการประเมินผล 
 ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้อง 
 9.1 มีเวลาการศึกษาในหลักสูตร ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.2  การประเมินผลภาคทฤษฎีต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
 9.3  การประเมินผลภาคปฏิบัติทุกรายวิชาต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
 
10. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 10.1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้มีการจัดการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 10.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วยต ารา วารสาร Digital book ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีระบบสืบค้นที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการพร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือฝึกหัดการช่วยเหลือดูแลบุคคล 
และมีห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
 10.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้รับการศึกษา  สถานศึกษาจัดให้มีอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์       
ที่ปรึกษารายบุคคลให้กับผู้รับการศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้รับการศึกษา และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้รับ
การศึกษา 
 10.4 การได้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีการประเมินการได้งานท าและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลังจากปฏิบัติงานแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
      
ภาคผนวก 

1) รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) รายชื่อแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมรายละเอียดแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่เอ้ืออ านวยต่อการฝึกอบรม 
3) ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) ทุกรายวิชาในหลักสูตร  

………………………..………………………………… 
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ภาคผนวก 
ลักษณะงานของผู้ช่วยพยาบาล 

1)  งานเฉพาะที่มอบหมายให้ผูช้่วยพยาบาลกระท าเป็นงานประจ าแต่อยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่ 

 1.1)  การท าหัตถการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดยไม่ท าให้เกิดอันตรายทันทีถ้าไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน(Non-
invasive) 
  1.1.1)  การดูดเสมหะในผู้ปุวยผู้ใหญ่ที่มีอาการคงท่ี 
  1.1.2)  การดูแลผู้ปุวยที่มี Tracheostomy tube ที่มีอาการคงที่ 

1.1.3)  การสวนปัสสาวะทิ้งในผู้ปุวยที่ไม่มีพยาธิสภาพของระบบทางเดินปัสสาวะ/การใส่ถุงยาง
อนามัยเพ่ือรองรับปัสสาวะ 

  1.1.4)  การสวนอุจจาระผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่มีพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง 
  1.1.5)  การประคบร้อน ประคบเย็นในผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุที่รู้สึกตัวดีและสามารถรับความรู้สึกได้ 
 1.2)  การเก็บข้อมูล บันทึก และรายงานข้อมูลต่อไปนี้ 

1.2.1)  สัญญาณชีพ น้ าหนัก ส่วนสูง ปริมาณน้ าดื่ม และปัสสาวะ การตรวจน้ าตาลในปัสสาวะ และ
ตรวจความเข้มข้นของเลือด 

  1.2.2)  ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ผ่านการประเมินจากพยาบาลวิชาชีพแล้ว 
  1.2.3)  การตอบสนองต่อการพยาบาลของผู้ปุวย 
  1.2.4)  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม 
  1.2.5)  ความคิดเห็นของบุคคลและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแล 
  1.2.6)  การสังเกตและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลอง การเก็บและตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะ 
  1.2.7)  การรักษาความสะอาดร่างกายบุคคลและการเช็ดตัวเพ่ือลดไข้ 
 

2)  งานเฉพาะที่มอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลกระท าเป็นงานประจ าโดยผู้ปุวยมีอาการคงที่/ไม่รุนแรง 
 2.1)  การช่วยในการเดิน การจัดท่า การพลิกตัว 
 2.2)  การดูแลสุขอนามัย การขับถ่าย การอาบน้ าทารก  การเช็ดตัวลดไข ้
 2.3)  การเตรียมถาดอาหาร การให้อาหาร  
 2.4)  การให้อาหารและน้ าทางสายยางสู่กระเพาะอาหารและล าไส้ 
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 2.5)  การดูแลในกิจวัตรประจ าวัน 
 2.6)  กิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ผู้ปุวยเข้าร่วมกลุ่ม 
 2.7)  การช่วยผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผู้ปุวยเรียนรู้เรื่องสุขภาพ 
 2.8)  การฟ้ืนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล 
  2.8.1)  การเคลื่อนไหวและการบริหารร่างกาย 
  2.8.2)  การจัดท่า พลิกตัว 
  2.8.3)  การบริหารร่างกาย ข้อ และกล้ามเนื้อผู้ปุวย (Passive and active exercise) ตามแผนการ
รักษาพยาบาล 
 2.9)  การประเมินสภาพของผู้ปุวยโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ได้แก่ อาการเจ็บปวด การพลัดตกหกล้ม ลักษณะ
ผิวหนังที่ผิดปกติ เช่น ลักษณะผิวหนังที่เกิดจากการผูกยึด ลักษณะผิวหนังที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ เป็นต้น 
 2.10)  การดูแลผู้ปุวยที่เสียชีวิต  
 2.11)  การช่วยฟื้นคืนชีพระดับพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 2.12)  การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 2.13)  การท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของผู้คลอดและผู้ปุวยนรีเวช 
 2.14)  การช่วยรับผู้ปุวยที่ผ่านการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแล้ว 
 2.15)  การช่วยย้ายและจ าหน่ายผู้ปุวยจากหอผู้ปุวย 
 2.16)  การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย 
3)  การให้ยา กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 3.1)  ในสถานบริการสุขภาพที่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ปฏิบัติงานเป็นประจ า ได้แก่ สถานพักฟ้ืนระยะยาว(Long-term care) ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการพยาบาล ให้การพยาบาล และประเมินผล โดย

ผู้ช่วยพยาบาลจะต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการให้ยาโดยเฉพาะ 

 3.2)  ในสถานที่ทีบุ่คคลอาศัยอยู่อย่างอิสระ ภาวการณ์เจ็บปุวยคงท่ีหรือคาดการณ์ได้และบุคคลสามารถมีส่วน

ร่วมในการดูแลตนเอง ผู้ช่วยพยาบาลสามารถให้ยาแก่ผู้ปุวยตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์มอบหมาย เช่น ให้ยาทางปากหรือทางท่อให้อาหาร อมใต้ลิ้นหรือให้ยาเฉพาะที่ได้ และผู้ช่วยพยาบาล

จะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการให้ยาอย่างเป็นระบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

นิเทศงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนยา 

.................................................................................... ............................... 


