


ชื่อโครงการ โครงการอบรม หัวขอ “การใชเครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองครวมสาํหรับผูสูงอายุ” 

หนวยงานผูรับผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน 

หลักการและเหตุผล 

แนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจากมิติที่เช่ือมโยงเกี่ยวกับโรค

ไปสูมิติของสุขภาวะ (Well-being) และกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ โดยมุงเนนปจจัยพื้นฐาน 4 

ประการไดแก ดานสุขภาพจิต การออกกําลังกาย การอนามัยสิ่งแวดลอม และอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการซึ่งจะ

นําไปสูสุขภาวะที่ดีต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ อยางไรก็ตามปจจุบันปญหาดานสุขภาพที่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมยังคงเปนปญหาระดับชาติโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เน่ืองจากปญหาสุขภาพ

เหลาน้ีลดทอนศักยภาพของบุคคลในการจัดการตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ยังคงตองตองพึ่งพา

สวัสดิการของภาครัฐ ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการพัฒนาประเทศ 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาและเตรียมความพรอมตนเองใหมีสุขภาพดี แตปญหาสุขภาพเหลาน้ียังคงอยูและมี

แนวโนมเพิ่มข้ึน สาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงคือวิถีชีวิตในยุคปจจุบันมีรูปแบบเปลี่ยนไปเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจ จึง 

ใหความสําคัญกับการทํางานหารายไดมากกวาการใสใจดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้งการแขงขันในธุรกิจสุขภาพโดยใช

กลยุทธทางการตลาดในปจจุบันทําใหประชาชนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทําใหตองเสีย

คาใชจายมากกวาที่ควรจะเปน นอกจากน้ีประชาชนยังมีรูปแบบการใชชีวิตที่ไมสอดคลองกับสภาพรางกายและวัย 

ปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญของการมีสุขภาพดีไดดวยตนเองตามหลักการสงเสริมสุขภาพ ปจจุบันมีงานวิจัย

และองคความรูใหมๆที่เอื้อตอการจัดการอุปสรรคของการพัฒนาสุขภาพ และรูปแบบการพัฒนาทักษะการดูแล

สุขภาพตนเองที่หลากหลายตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของประชาชน ความรูความเขาใจถึงหลักการและ

วิธีการประเมินความตองการดานสุขภาพและการจัดโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับบริบทของประเทศ

ไทยจะเปนประโยชนตอบุคลากรดานสุขภาพในการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง

คุณภาพตอไป  

สาขาการสงเสริมสุขภาพมีภารกิจดานบริการวิชาการที่มุงเนนการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเพิ่ม

สมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาวะจึงจัดโครงการอบรมผานระบบ

ออนไลน หัวขอ “การใชเครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองครวมเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ” โดย

เนนการประยุกตหลักการสงเสริมสุขภาพกับการดําเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเสริมสรางพลงัการขับเคลือ่น

ประเทศไทยสูสังคมสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพตอไป 

วัตถุประสงค  

1. เรียนรูกระบวนการประเมินภาวะโภชนาการ ทีเ่หมาะสมกับงานสาธารณสุขชุมชน

2. เรียนรูวิธีการประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูการเปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพ

3. เรียนรูกลยุทธการกําหนดจิตใจของตนเองเพื่อเปนพลังของการใชชีวิต

4. สามารถจัดการตนเองและสิ่งแวดลอมใหรับมอืกับวัยสูงอายุได



ระยะเวลา ระหวางวันที่ 1 – 13  กรกฎาคม  2564 

รูปแบบการอบรม 
สัมมนาออนไลนผานระบบ Zoom meeting วันที่ 1 กรกฎาคม     2564 

อบรมออนไลนผานระบบ SWU Moodle ระหวางวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม  2564 
สัมมนาออนไลนผานระบบ Zoom meeting วันที่ 13 กรกฎาคม    2564  

ผูเขารวมโครงการ  จํานวน  70 คน 

1. นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไป จํานวน  25  คน 

2. อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน และศิษยเกาของคณะกายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  25  คน 

3. วิทยากร คณะกรรมการโครงการ คณาจารยคณะกายภาพบําบัด  จํานวน  20  คน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยากร 

1. อาจารยยุพารัตน อดกลั้น  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารยปยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ดร.พิมลพร เชาวไวพจน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรกิุล ธรรมจิตรสกลุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. อาจารย ดร.ปะการัง ศรีม ี  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อาจารยสุวัฒน จิตรดํารงค คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. อาจารยจินตนา ตันหยง  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลาการดานสุขภาพและประชาชนมทีักษะการประเมินสมรรถภาพผูสูงอายุและสามารถเขียนโครงการ

สงเสริมสุขภาพตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ 

การประเมินผลโครงการ 

1. รอยละ 80 ของผูเขารวมการอบรม ผานการประเมินผลการเรียนรู โดยมีคะแนน post - test ผานเกณฑ 
50%  หรือมีคะแนนมากกวา pre - test

2. รอยละ 80 ของผูเขารวมการอบรมทั้งหมด มีความพึงพอใจในระดับดี (> 4 คะแนน) ข้ึนไป

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
คาลงทะเบียนเขารับการอบรมสําหรับ  

1. โอนผานทางธนาคาร

ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ

ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3

2. ถามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห



3. รับสมัครต้ังแตบัดน้ี  ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน 2564

หากชําระคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และไมรับชําระคาลงทะเบียนหนางาน

การสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอมใบโอนเงินเรียบรอยแลว

คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 

4. ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกลา  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27315

      โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 

- การชําระคาลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27312 

 โทรศัพทเคลื่อนที่ 06 2316 5488 

5. สามารถตรวจสอบรายช่ือผูเขาอบรม ไดทาง http://healthsci.swu.ac.th

กอนการอบรม 1 สัปดาหเฉพาะผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมหลกัฐานการโอนแลวเทาน้ัน

หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคคลทั่วไป (รับจํานวน  25 คน)  คนละ  2,000  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 

https://qrgo.page.link/zpaXU https://qrgo.page.link/Fu9HM 

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัดผูคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดท่ีเปนศิษยเกาของ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจํานวน 25 คน)  คนละ 1,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 

https://qrgo.page.link/yfNDz https://qrgo.page.link/qDD4w 



กําหนดการ 

โครงการอบรม หัวขอ “การใชเครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองครวมสําหรับผูสูงอาย”ุ 

ระหวางวันท่ี 1 - 13 กรกฎาคม 2564   

จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการอบรม  บรรยาย  4  ชั่วโมง ฝกปฏิบัติ  6  ชั่วโมง สัมมนา 3 ชั่วโมง รวม 13 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

กิจกรรม วิทยากร 

วันที่ 1 กรกฎาคม  2564  เวลา 13.00-14.00 น.   อบรมออนไลนผานระบบ Zoom meeting (ครั้งที่ 1) 

1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

1 สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

1. ปญหาอปุสรรคการทํางานกับผูสูงอายุ  

2. การทํางานกบัผูสูงอายุอยางมอือาชีพ

อาจารย ดร.พิมลพร เชาวไวพจน 

ระหวางวันท่ี 1 – 12 กรกฎาคม  2564 อบรมออนไลนผานระบบ SWU Moodle (ครั้งท่ี 2-5) 

2 1 บรรยาย หัวขอ “การใชเครือ่งมอืประเมินภาวะโภชนาการผูสูงอายุ

เพื่อการสงเสรมิสุขภาวะและการวิจัย” 

อาจารยยุพารัตน   อดกลั้น 

2 ปฏิบัติการ หัวขอ “ประเมินภาวะโภชนาการผูสูงอายุ” 

- สงแบบฝกหัดการประเมินภาวะโภชนาการ 

อาจารยยุพารัตน    อดกลั้น 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรกิุล ธรรมจิตรสกุล 

3 1 บรรยาย หัวขอ “การใชเครือ่งมอืประเมินสมรรถภาพทางกาย

ผูสงูอายุ” 

อาจารยสุวัฒน จิตรดํารงค 

2 ปฏิบัติการ หัวขอ “ประเมินสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ” อาจารยสุวัฒน จิตรดํารงค 

อาจารยจินตนา ตันหยง 

4 1 บรรยาย หัวขอ “การใชเครือ่งมอืประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุแบบมี

สวนรวม” 

อาจารยปยนุช ยอดสมสวย 

2 ปฏิบัติการ หัวขอ “ประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ” 

- สงแบบฝกหัดการประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

อาจารยปยนุช ยอดสมสวย 

อาจารย ดร.ปะการัง ศรมี ี

5 1 บรรยาย หัวขอ “การพฒันาโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจาก

ขอมูลการประเมินผูสูงอายุ” 

บรรยาย หัวขอ “การประยุกตหลักการสงเสรมิสุขภาพ และ

การตลาดสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” 

อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน 

วันที่ 13 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00-15.00 น.   อบรมออนไลนผานระบบ Zoom meeting (ครั้งที่ 6) 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6 2 สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ กรณีศึกษาการพฒันาโครงการ

สงเสริมสุขภาพผูสงูอายุ 

อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน 

อาจารยสุนิสา  สงสัยเกตุ   

******************************* 


